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SAÚDE. 6 | Governo do Estado anunciou que vai retomar 
realização de cirurgias eletivas. Serão três mil só em 2020, 
com investimento de aproximadamente R$ 6,1 milhões

VIOLÊNCIA. 14 | Anuário Brasileiro da Segurança Pública, levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, compara as ocorrências registradas nos primeiros seis meses
de 2019 com o primeiro semestre de 2020. Foram 12.210 ocorrências de roubos entre janeiro e junho de 2019, contra 9.723 assaltos registrados no mesmo período deste ano

Em 1 ano, número de roubos cai 20% 
no RN, aponta Fórum de Segurança

Autora da regulamentação 
dos transportes por app, 
Nina Souza busca novo 
mandato na Câmara

Três candidatos disputam 
eleitorado bolsonarista
nas eleições de 2020 para
a Prefeitura do Natal

Municípios que tiveram 
aglomerações políticas
em setembro têm explosão
de casos de Covid-19

“Não será obrigatória essa 
vacina e ponto final”, afirma 
Bolsonaro sobre imunizante 
contra o novo coronavírus

PERFIL. 8 E 9 | Candidata do PDT busca 
a renovação do mandato defendendo 
pautas sociais, prestando contas do 
trabalho e apresentando novos projetos

HUMOR. 13 | Mateus Ângelo, criador 
da página “Todo Natalense”, viralizou 
nas redes sociais com um vídeo de 
candidatura a vereador

ELEIÇÕES. 7 | Dados da Secretaria de 
Saúde (Sesap) mostram que quatro 
cidades com grandes eventos políticos 
em setembro registraram alta da doença

PANDEMIA. 4 | Presidente da República 
afirmou que vacina contra a Covid-19 
não será compulsória, mas será 
oferecida gratuitamente

PROGRAMA MAIS CIRURGIAS, MAIS SAÚDE

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN PEDRO VITORINO

Macaíba: Emídio Jr. 
seria eleito prefeito 
se eleição fosse hoje, 
aponta pesquisa
ELEIÇÕES 2020. 5 | Pesquisa do 
Instituto Agora Sei mostra que o 
candidato tem ampla vantagem 
sobre o segundo colocado, 
superior a 20 pontos percentuais. 
Líder da pesquisa também é o 
menos rejeitado

RETOMADA DE CIRURGIAS

TRANSPORTE. 11 | Motoristas de ônibus de Natal iniciam greve a partir 
desta terça 20. Categoria reclama pagamento do vale-alimentação e 
do plano de saúde. Apenas 30% da frota vai circular na cidade

PARALISAÇÃO

Secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, durante coletiva de imprensa nesta segunda 19

ROBSON ARAÚJO / GOVERNO DO RN
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O atual prefeito de Nova Cruz, 
Flávio de Berói (MDB), seria 
reeleito para o cargo se as 

eleições fossem hoje. Faltando pouco 
menos de um mês para a votação, o 
prefeito candidato à reeleição lidera a 
preferência dos eleitores do município, 
que � ca na região Agreste do Estado.

Os dados constam da mais nova 
pesquisa do Instituto Exatus, enco-
mendada pelo Jornal Agora RN para 
avaliar o quadro eleitoral no muni-
cípio, que � ca a 115 quilômetros de 
Natal. Além da intenção de votos 
para o pleito de 15 de novembro, a 
pesquisa traz números sobre a ava-
liação das gestões municipal, esta-
dual e federal.

Na pesquisa estimulada, quan-
do são apresentados os nomes de 
todos os candidatos, Flávio de Berói 
aparece com 59% das intenções de 
voto. Isso representa mais de 40 
pontos percentuais sobre a segun-
da colocada, que é Valéria Arruda 
(PSD), que soma 16,7% da preferên-
cia dos eleitores. O terceiro lugar é 
Professor Narciso Genuino (Psol), 
que tem 1,8%.

O levantamento aponta ainda 
que 18,1% não sabem ou não qui-
seram responder a esse item e que 
4,4% pretendem votar em branco 
ou nulo nas próximas eleições mu-
nicipais.

A liderança do atual prefeito se 
expressa na expectativa de vitória. 
A pesquisa Exatus/Agora RN apre-
senta que 61,4% dos eleitores de No-
va Cruz acham que o atual prefeito 
Flávio de Berói será reeleito para o 
cargo, independentemente de quem 

eles vão votar.
Valéria Arruda aparece em se-

gundo, com 15,5% de expectativa de 
vitória e Professor Narciso Genuino 
aparece em terceiro, com 1,8%. Ain-
da segundo a pesquisa, 21,3% não 
souberam ou não quiseram respon-
der a esse item.

REJEIÇÃO
No quesito rejeição, as posições 

se invertem. Segunda colocada nas 
intenções de voto, Valéria Arruda é 
a mais rejeitada pelos eleitores de 
Nova Cruz. 32,7% dos entrevistados 
disseram que não pretendem votar 
nela de jeito nenhum. O atual prefei-

to, Flávio de Berói, tem 12% de rejei-
ção. Já o Professor Narciso Genuino 
é rejeitado por 7,1% do eleitorado.

Segundo a Exatus/Agora RN, 
25,7% responderam que não rejei-
tam nenhum candidato e que po-
deriam votar em qualquer um. Por 
outro lado, 22,5% não souberam ou 
não quiseram responder a esse item 
da pesquisa.

AVALIAÇÃO DAS GESTÕES
O Instituto Exatus também per-

guntou aos eleitores de Nova Cruz 
como eles avaliam a atual gestão 
municipal. O resultado aponta que 
71,7% aprovam a administração do 

prefeito Flávio de Berói, enquan-
to que 13,6% desaprovam. Outros 
14,6% não sabem ou não quiseram 
responder a esse item da pesquisa.

Já em relação à governadora 
Fátima Bezerra (PT), o resultado é 
mais equilibrado. Segundo a pesqui-
sa Exatus, 43,2% desaprovam a atual 
administração do Estado, enquanto 
que 30,1% aprovam o governo Fáti-
ma. Outros 26,7% não souberam ou 
não quiseram responder a esse item 
da pesquisa.

A lógica se inverte quando os en-
trevistados são perguntados sobre o 
Governo Federal. A pesquisa mostra 
que, em Nova Cruz, 49,1% dos elei-

tores aprovam a administração do 
presidente Jair Bolsonaro, enquanto 
que 32,6% desaprovam o atual go-
verno. Outros 18,3% não souberam 
ou não quiseram responder a esse 
item da pesquisa.

VEREADOR
O Instituto Exatus também 

perguntou em quem os eleitores de 
Nova Cruz pretendem votar para 
vereador. São 13 vagas em disputa 
para a Câmara Municipal. Segundo 
a pesquisa, 93 nomes foram citados 
no levantamento espontâneo – no 
qual os entrevistados podem indicar 
qualquer pessoa.

Apenas quatro candidatos apa-
recem com mais de 2% na pesquisa.

São eles: Gelson Vitor (MDB), 
que lidera com 3,3% das intenções 
de voto; Fátima de Ronaldo (MDB), 
que tem 2,2%; Bá (Republicanos), 
com 2%; e Gabriela Melo (Progres-
sistas), que aparece com 2%. Apesar 
disso, segundo a pesquisa, 52,6% não 
souberam ou não quiseram respon-
der a esse item da pesquisa. Outros 
7,7% disseram que vão votar em 
branco ou nulo.

DADOS DA PESQUISA
A pesquisa Exatus/Agora RN 

entrevistou 1.004 eleitores de Nova 
Cruz entre os dias 9 e 11 de outu-
bro de 2020. A margem de erro é de 
3 pontos percentuais para mais ou 
menos, com índice de con� ança de 
95%. A pesquisa está registrada no 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE-RN) sob o 
protocolo RN-07646/2020.

Nova Cruz: Flávio de Berói lidera com 
59% e deverá ser reeleito, diz pesquisa
ELEIÇÕES 2020 |  Liderança do atual prefeito se expressa na expectativa de vitória. Pesquisa do Instituto Exatus encomendada pelo jornal Agora RN mostra que 61,4% dos eleitores de 
Nova Cruz acham que o atual prefeito Flávio de Berói será reeleito para o cargo. Para vereador, 93 nomes foram citados, sendo que 13 vagas estão em disputa para a Câmara Municipal

Pesquisa do Instituto Exatus aponta que 71,7% aprovam a administração do prefeito Flávio de Berói, enquanto que apenas 13,6% desaprovam
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A MONTANHA PARIU UM RATO I
O candidato do Solidariedade 

à Prefeitura do Natal, Kelps Lima, 
anunciou que faria uma grave 
denúncia no � m de semana 
envolvendo a campanha do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB), candidato à 
reeleição. Mas decepcionou. A prática 
apontada por Kelps não tem nada de 
irregular. Pelo menos não segundo as 
provas que ele apresentou.

A MONTANHA PARIU UM RATO II
Kelps divulgou vídeo que mostra 

servidores da prefeitura promovendo 
bandeiraço a favor de Álvaro Dias 
no último sábado. E a� rmou que 
o prefeito estaria cometendo 
irregularidade ao usar a “estrutura” 
da prefeitura para fazer campanha 
política.

A MONTANHA PARIU UM RATO III
Acontece que não há problema 

nenhum em cargos comissionados 
fazerem campanha para o 
prefeito. Estando fora do horário 
de expediente, longe do local de 
trabalho e não usando equipamentos 

ALEXVIANAALEX
públicos para pedir voto, servidores 
estão livres para atuar na campanha 
eleitoral. No caso dos servidores 
efetivos idem, a menos que se 
comprove que eles foram coagidos 
para tal, o que não foi comprovado 
até agora no caso do prefeito.

CAMPANHA GELADA
Apesar de ter 13 candidatos à 

prefeitura, o que tecnicamente acirraria 
a disputa, Natal está vivendo uma 
das campanhas mais frias de todos 
os tempos. Faltando quatro semanas 
para o primeiro, quase não há debate 
de propostas e nem as típicas trocas de 
acusações. Também contribui para a 
frieza da eleição o pouco interesse do 
eleitor médio, que não está nem aí para 
a sucessão municipal.

SEM DEBATE
A falta de debate nas emissoras 

de TV também ajuda a esfriar 
a disputa. Historicamente, os 
encontros televisionados são palco de 
momentos marcantes da campanha, 
que reverberam durante muitos dias 
depois. Com a decisão das emissoras 
de não promover debate, o eleitor 
perde a oportunidade de ver os 
programas de governo confrontados.

DESINTERESSE
Sábado foi o dia das carreatas. 

Pela cidade, vários candidatos a 
prefeito mobilizaram seus apoiadores 
em buzinaços. Mas não adiantou 
muito. O eleitor não pareceu muito 
interessado. Em algumas ruas, 

moradores nem saíram às ruas para 
ver os candidatos passarem.

FÁBIO SENADOR?
O ministro das Comunicações, 

Fábio Faria, vai pavimentando 
o caminho para ser candidato a 
senador pelo Rio Grande do Norte 
nas eleições de 2022. Ele ainda 
não admite, mas nos bastidores é 
apontado como provável “senador de 
Bolsonaro”. Daqui a dois anos, será 
apenas uma vaga em disputa, a que 
hoje pertence a Jean Paul Prates (PT).

AGORA RN NAS ELEIÇÕES 2020
Nos próximos dias, para ajudar 

o eleitor a decidir o voto, o Grupo 
Agora RN vai intensi� car a cobertura 
das eleições 2020. Haverá novidades 

em todas as plataformas do grupo: 
impresso, portal e redes sociais. 
Imperdível!

SECRETARIADO
Se for reeleito, o prefeito de 

Natal, Álvaro Dias (PSDB), terá 
um trabalhão para montar o 
secretariado. Com tantos partidos 
aliados (10, contando com o PSDB), 
não será tarefa fácil formar a equipe 
de auxiliares.

FÁTIMA E JEAN
Principal nome do PT no Estado, 

a governadora Fátima Bezerra 
� nalmente apareceu no programa 
eleitoral de Jean Paul Prates, candidato 
do partido a prefeito de Natal. E foi para 
falar de segurança pública.

FÁTIMA E JEAN
Ao chamar a correligionária, 

Jean disse que Fátima está “dando 
um show” na segurança e que quer 
reproduzir as ações estaduais na 
área se chegar à Prefeitura. Fátima 
ressaltou que Jean tem sido um 
“importante parceiro” de sua gestão.

PEDRO VITORINO

PEDRO TRINDADE

Na avenida Senador Salgado Fi-
lho, Zona Sul de Natal, três comitês 
de campanha de candidatos com 
per� l conservador disputam a pre-
ferência do eleitorado bolsonorista 
na capital. A distância entre os pré-
dios de é de apenas 800 metros.

Coronel Azevedo (PSC), Coro-
nel Hélio (PRTB) e Sérgio Leocádio 
(PSL) apresentam discurso seme-
lhante, sustentado na “defesa da 
família” e na promoção de valores 
cristãos - argumentos utilizados 
pelo presidente Jair Bolsonaro no 
pleito de 2018 - e atuaram/atuam na 
área de segurança pública.

Para se diferenciarem, adotam 
estratégias que reforçam o patriotis-
mo, expresso pela adoção de cores 
da bandeira nacional, mas cada um 
com identidade própria.

A propaganda eleitoral obriga-
tória do Coronel Hélio, por exemplo, 
conta com a participação de Bolso-
naro, do vice-presidente Hamilton 
Mourão (PRTB) e do deputado fede-
ral General Girão (PSL).

Ele é o único candidato à Pre-
feitura do Natal a ter a presença do 
presidente na propaganda da TV, 
ainda que Bolsonaro não tenha gra-
vado especi� camente para este � m 
nem tenha declarado apoio formal.

Já Coronel Azevedo tem apos-
tado em adaptações de programas 
do governo federal, como o auxílio 

emergencial, que ele pretende im-
plantar como auxílio social perma-
nente em Natal caso seja eleito.

Sérgio Leocádio, por sua vez, es-
colheu as algemas como marca de 
sua candidatura após ganhar reper-
cussão com o uso do objeto no de-
bate eleitoral promovido pela Band 
Natal, no qual reforçou que era de-
legado e que “não tolera” corrupção.

A disputa entre os três candida-

tos pelo eleitorado bolsonarista é 
justi� cada, em partes, pela aprova-
ção que o presidente tem na capital.

Pesquisas recentes têm apon-
tado que Bolsonaro tem a gestão 
aprovada por quatro em cada 10 
natalenses.

Por isso, se um único candidato 
bolsonarista, por exemplo, é votado 
por todos que aprovam a gestão de 
Bolsonaro, ele superaria o favorito 

da disputa pela prefeitura, Álvaro 
Dias (PSDB), que tem 33% das in-
tenções de votos, de acordo com 
pesquisa Ibope divulgada pela Inter 
TV Cabugi em 6 de setembro.

Entretanto, é importante es-
clarecer que a identi� cação com 
candidatos locais pode prevalecer 
sobre o cenário político nacional, 
como explica o consultor político 
Gaudêncio Torquato.

Para ele, a polarização PT x Bol-
sonaro, tão presente na eleição de 
2018, pode não se reproduzir em ca-
pitais de menor expressão eleitoral, 
como Natal.

“Algumas cidades seguirão na 
polarização que existe entre apoia-
dores e opositores do presidente 
Jair Bolsonaro. Mas acredito que, ao 
contrário de grandes metrópoles, 
pequenas capitais não serão tão afe-
tadas”, explica.

Até o momento, só quem apre-
sentou clara oposição ao presiden-
te foi o candidato do PT, Jean Paul 
Prates.

Ele, apesar disso, não parece ter 
herdado os votos - nem parte deles 
- de quem reprova Bolsonaro, visto 
que possui 2% da preferência dos 
eleitores entrevistados pelo Ibope.

Por enquanto, os três candida-
tos pró-Bolsonaro em Natal somam 
6% das intenções de voto, conforme 
pesquisa Ibope, e não são os mais 
cotados ao posto de gestor munici-
pal. Mas tudo pode mudar diante dos 
30% dos eleitores sem candidatos.

A pesquisa Ibope foi contratada 
e divulgada pela InterTV Cabugi. 
Foram entrevistados 602 eleitores 
entre os dias 4 e 6 de outubro de 
2020. A margem de erro é de 4 pon-
tos percentuais para mais ou para 
menos, com índice de con� ança de 
95%. O levantamento está registra-
do na Justiça Eleitoral sob o proto-
colo RN-02583/2020.

Candidatos à Prefeitura do Natal 
disputam eleitorado bolsonarista
ELEIÇÕES 2020 | Pesquisas recentes têm apontado que Bolsonaro tem a gestão aprovada por quatro em cada 10 natalenses. Por isso, se um único candidato bolsonarista,
por exemplo, é votado por todos que aprovam a gestão de Bolsonaro, ele superaria o favorito da disputa pela prefeitura, Álvaro Dias (PSDB), que tem 33% das intenções de votos

Coronel Azevedo (PSC) Coronel Hélio Oliveira (PRTB) Delegado Sérgio Leocádio (PSL)

PEDRO VITORINOPEDRO VITORINO



“AUXÍLIO-BABÁ” VIRA “BOLSA 
ESCOLAR” ATÉ OS 24 ANOS

“LICENÇA” DE CUECÃO DÁ 
POSSE PARA FILHO SUPLENTE
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ÚLTIMA A SABER
A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) informou que 
não recebeu qualquer pedido de 
autoridades ou empresas para o teste 
e autorização de aplicação da Sputnik 
5, a vacina russa anti-coronavírus.

EM QUEDA LIVRE
O total de casos ativos, pessoas 

infectadas pelo coronavírus, caiu para 
414,8 mil em todo o país. É o menor 
número em mais de quatro meses, o 
que con� rma a tendência de queda 
livre nos números da covid. 

CEARÁ DOMINADO
O Brasil teve alta de 7,1% de 

“mortes violentas intencionais”, diz a 
ONG o Fórum de Segurança Pública. 
Ponto fora da curva, o Ceará teve 
alta de 96,6%, seguido de Paraíba e 
Maranhão, com 19,2% e 18,5%

IGNORADO DE PROPÓSITO
A questão racial dominou 

noticiário sobre o anuário de 
segurança. Ninguém falou das quedas 
nos roubos de transeunte (-34%), de 
cargas (-25,7%), de veículos (-22,5%), 
comércio (-18,8%) e residências 
(-16%).

NINGUÉM CHORA POR POLÍCIA
O Rio teve queda de latrocínios 

(-41,2%), lesão seguida de morte 
(-16,6%) e homicídios (-9,2%) no 1º 
semestre, diz o Fórum de Segurança. 
Houve aumento de (50%) nas mortes 
de policiais, mas sem repercussão.

MILAGRE BAIANO
Nem precisa vacina. Em Itabuna 

(BA), a pandemia acabou assim que 
começou a campanha eleitoral. Os 
casos caíram de 3 mil para 320 em 
semanas. Se a eleição fosse em março, 
a pandemia já teria acabado.

PRECISA ATUALIZAR
O governador de SP,  João Doria, que 

defende a obrigatoriedade da vacina, tem 
repetido que continuam morrendo “700 
brasileiros por dia”. Ainda é muito, mas 
os óbitos estão abaixo dos 500 ao dia.

CONTRA A DITADURA
O secretário-geral da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, a� rmou que a ditadura da 
Venezuela é um “regime criminoso, 
que afeta a estabilidade regional, gera 
crises humanitária e migratória, apoia 
o terrorismo, o narcotrá� co e comete 
crimes contra a humanidade”.

O senador Chico “Cuecão” Rodrigues (DEM-RR) foi afastado 
do cargo por 90 dias, mas o presidente do Conselho de Ética, Jayme 
Campos (MT), do mesmo partido, sugeriu uma licença de 121 dias. 
O número especí� co não é coincidência: o senador que se licencia 
por um período maior que 120 dias deve ceder o cargo ao suplente. O 
suplente de Chico é seu � lho Pedro Arthur, outro � liado ao DEM de Davi 
Alcolumbre.

SENADO EM XEQUE
Diante da queixa geral sobre 

sua “decisão monocrática”, o 
ministro Luis Roberto Barroso 
deu um xeque-mate: mandou o 
caso para o plenário.

LICENÇA É JOGADA
Desde o escândalo do 

dinheiro nas nádegas, os 

senadores tentam pretextos para 
minimizar a rebordosa. A licença 
é a jogada mais recente.

OS MESMOS 121 DIAS
A tática é velha conhecida 

de Jayme Campos, que em 2009 
admitiu se utilizar da licença para 
tratar de questões “pessoais e 
partidárias”.

O Tribunal de Justiça do DF barrou mais uma tentativa sindicalista de impedir 
a privatização da Cia Energética de Brasília (CEB), a fim de conservar 
privilégios e regalias que custam R$65,9 milhões à estatal. Caso do 

“auxílio-babá” de R$1 mil para filhos dos funcionários até os 6 anos, quando 
muda para “bolsa escolar”, paga até os 24 anos de idade. A CEB propôs reduzir 
o custo dos penduricalhos para R$55 milhões, mas os sindicatos exigiam que 
fossem aumentados para R$74 milhões. Outro “benefício” que debilitou a estatal 
CEB foi o “auxílio-peru” de quase R$2.860, mais os R$1.400 normal. No total, 
R$4.200 em “ticket refeição”. A farra gerou prejuízos mensais de quase R$70 
milhões e eliminaram a capacidade da estatal de pagar esse rombo, no total de 
R$800 milhões. A CEB ainda foi obrigada a pagar R$30 milhões do plano de 
saúde e ressarcir gastos com remédios e 80% de cursos de qualquer natureza. 
Sindicalistas agora bancam rica campanha publicitária com mentiras sobre “os 
riscos da privatização”. Só há risco de extinção de regalias.
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PANDEMIA  | Presidente da República afirmou que vacina contra a Covid-19 não será compulsória, mas será oferecida 
gratuitamente. Na sexta, governador João Doria disse que população de São Paulo será obrigada a tomar imunizante

O presidente Jair Bolsonaro vol-
tou a a� rmar nesta segunda-fei-
ra 19  que uma possível vacina 

contra a Covid-19 não será obrigatória. 
Sem citar diretamente o governador de 
São Paulo, João Doria, Bolsonaro disse 
que tem “governador que está se intitu-
lando o médico do Brasil”.

O presidente citou que o próprio 
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
disse que a imunização não será com-
pulsória, apesar de ser oferecida gratui-
tamente pelo governo.

“A lei é bem clara, e quem de� ne 
isso é o Ministério da Saúde. O meu 
ministro da Saúde já disse que não será 
obrigatória essa vacina e ponto � nal”, 
disse para apoiadores na saída do Palá-
cio da Alvorada, em Brasília.

Na última sexta-feira 16, Bolsonaro 
já havia sinalizado que o governo não 
iria obrigar a população a se vacinar 
contra a Covid. A declaração via redes 
sociais ocorreu no mesmo dia em que 
o governador de São Paulo disse que a 
imunização seria obrigatória no estado.

“Outra coisa, tem um governador 
que está se intitulando o médico do 

Brasil dizendo que ela (vacina) será obri-
gatória, e não será”,  disse o presidente 
hoje, sem citar Doria diretamente.  

“Da nossa parte, quando estiver 
em condições, depois de aprovada pelo 
Ministério da Saúde, com comprova-
ção cientí� ca e validada pela Anvisa, 

aí ofereceremos ao Brasil de forma 
gratuita. Mas repito, não será obriga-
tória”, acrescentou. Bolsonaro opinou 
ainda que uma vacina estrangeira deve 
primeiro ser aplicada em massa no seu 
País de origem para depois ser ofereci-
da a demais países.

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para apresentar resultado de estudos sobre a Covid-19

“Não será obrigatória essa vacina
e ponto final”, afirma Bolsonaro
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ANOS LUZ...
A Luz Publicidade participou de 
todos os avanços da comunicação, 
desde sua fundação em 1971.

E novos números estão por vir !!!
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Números
contam a nossa história. 
e a confiança dos clientes também. 
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Faltando pouco menos de um 
mês para a eleição, o candidato 
Emídio Júnior (PL) lidera as in-

tenções de voto para a Prefeitura de 
Macaíba, 6º maior colégio eleitoral 
do Rio Grande do Norte. Pesquisa do 
Instituto Agora Sei contratada pelo 
Blog Senadinho Macaíba mostra que 
o candidato tem ampla vantagem 
sobre o segundo colocado, superior 
a 20 pontos percentuais.

De acordo com a pesquisa esti-
mulada – quando são apresentados 
os nomes dos candidatos, Emídio 
Júnior tem 42,6% das intenções de 
voto. A segunda colocada é Marília 
Dias (MDB), que tem 19,2%. Em ter-
ceiro lugar, está Delegado Norman-
do (PSC), que aparece com 12,6% 
das citações.

Os três mais bem posicionados 
são seguidos por Janssen Motos 
(Podemos), que tem 3,4%; e Bolinha 
da Federal (Rede), com 0,8%. O can-
didato Poeta O Repórter do Povão 
(PSOL) não pontuou.

Ainda segundo a pesquisa, 15,2% 
não sabem em quem vão votar para 
prefeito de Macaíba; e 6,2% respon-
deram que não pretendem votar em 
nenhum dos nomes apresentados.

REJEIÇÃO
Segunda colocada nas intenções 

de voto, Marília Dias lidera no quesi-
to rejeição. De acordo com a pesqui-
sa Agora Sei/Senadinho Macaíba, 
36% não querem votar na ex-prefeita 
de jeito nenhum.

Além dela, aparecem como mais 
rejeitados os candidatos Bolinha da 
Federal, com 24,2%; Poeta O Repór-
ter do Povão, com 20,8%; Janssen 

Motos, com 17,6%; e Delegado Nor-
mando, com 17%.

Líder na pesquisa estimulada 
para prefeito, Emídio Júnior aparece 
como o menos rejeitado, com 14,8% 
das citações.

21,8% responderam que não 
rejeitam nenhum nome e que po-
deriam votar em qualquer um dos 
candidatos. Já 12,6% não souberam 
ou não quiseram responder a esse 
item da pesquisa.

Nesse quesito, os entrevistados 
puderam citar mais de um nome. 
Por isso, a soma dos percentuais é 
superior a 100%.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
O Instituto Agora Sei também 

perguntou aos entrevistados como 
eles avaliam as gestões municipal, 
estadual e federal.

Segundo a pesquisa, 41,8% dos 
macaibenses considera a adminis-
tração do prefeito Fernando Cunha 
(PSD) “ruim” ou “péssima”. Já 34,4% 
acham que a gestão é “regular”. E 
21,2% avaliam a administração mu-
nicipal como “boa” ou “ótima”. 2,6% 
não souberam ou não quiseram res-
ponder a esse item da pesquisa.

Em relação ao Governo do Es-
tado, a maioria dos entrevistados 

respondeu que considera mediana 
a atual administração. Para 40,6%, 
a gestão da governadora Fátima Be-
zerra (PT) é “regular”. Já 28% dos en-
trevistados responderam que a ges-
tão é “ruim” ou “péssima”. E 22,6% 
entendem que o governo Fátima é 
“ótimo” ou “bom”. 8,8% não soube-
ram ou não quiseram responder a 
esse item da pesquisa.

O levantamento Agora Sei/Se-
nadinho Macaíba também pediu a 
avaliação dos entrevistados sobre 
o Governo Federal. Para 37% dos 
entrevistados, a administração do 
presidente Jair Bolsonaro é “óti-

ma” ou “boa”. Já 35% avaliam como 
“regular”. E 24,6% entendem que a 
atual administração do País é “ruim” 
ou “péssima”. Por fim, 3,4% não sou-
beram ou não quiseram responder a 
esse item da pesquisa.

VEREADOR
O Instituto Agora Sei também per-

guntou em quem os eleitores de Ma-
caíba pretendem votar para vereador. 
São 15 vagas em disputa para a Câma-
ra Municipal. Segundo a pesquisa, 77 
nomes foram citados no levantamen-
to espontâneo – no qual os entrevista-
dos podem dizer qualquer pessoa.

Apenas seis candidatos apare-
cem com mais de 2% na pesquisa.

São eles: Erika Emídio (PL), que 
lidera com 3,6% da preferência dos 
eleitores; Tafarel Freitas (PL), com 
3,2%; Aroldo da Saúde (Cidadania), 
com 2,6%; Luizinho (PSB), que tem 
2,4%; Rita (PL), com 2,2%; e Lula 
Canuto (MDB), que aparece com 2% 
das intenções de voto.

Apesar disso, quase metade 
(43,8%) dizem que ainda não sabem 
em quem vão votar. 7,2%, por sua 
vez, dizem que não vão votar em 
nenhum.

DADOS
O Instituto Agora Sei entrevis-

tou 500 eleitores de Macaíba entre 
os dias 11 e 12 de outubro de 2020. A 
margem de erro é de 4,3 pontos per-
centuais para mais ou menos, com 
índice de confiança de 95%. A pes-
quisa está registrada no Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) sob o protocolo 
RN-06175/2020.

Macaíba: Emídio Jr. seria eleito prefeito 
se eleição fosse hoje, aponta pesquisa
MACAÍBA  | Pesquisa do Instituto Agora Sei contratada pelo Blog Senadinho Macaíba, e que o Agora RN reproduz, mostra que o candidato tem ampla vantagem sobre o segundo colocado, 
superior a 20 pontos percentuais. Líder, Emídio Júnior aparece como o menos rejeitado, com apenas 14,8% das citações. Para vereador, 77 nomes foram citados; 15 vagas estão em disputa

Emídio Júnior (dir.), candidato a prefeito de Macaíba, com Netinho França (vice). Chapa lidera corrida pela prefeitura do 6º maior colégio eleitoral do Estado
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DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS REGISTRADAS 
Natal, 19 de outubro de 2020 

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DAS PALMEIRAS, situado a Alameda dos Bosques, 680, Parque do 
Jiqui, Parnamirim/RN, comunica que foi homologada a seguinte chapa para participar do processo eletivo para 
gestores deste Condomínio, período 2020/2021. 
CHAPA ÚNICA: 
SÍNDICO –   Cleiton Luiz Godeiro (casa 225) 
SUBSÍNDICA –  Riane Cabral Galvão Ferreira (casa 239) 
COMPOSIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA A SER REALIZADA 
PRESIDENTE – Tatiana Maia Lopes (casa 234) 
SECRETÁRIA – Sheyla Duarte Gomes dos Santos (casa 163)  

Comissão Eleitoral do Condomínio Bosque das Palmeiras 
 

 

  
AVISO DE CONTRATO Nº 11/2020  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração 
Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA. CNPJ: 02.959.392/0001-46. Objeto: contratação de empresa especializada na administração, 
gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, para atender às necessidades do SENAR-AR/RN. Taxa de 
administração: negativa de 4,51% (menos quatro vírgula cinquenta e um por cento). Valor Estimado: R$ 
428.400,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais). Vigência: 18/10/2021. Natal(RN), 19 de outubro 
de 2020. José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN. 

 
2x3 

  
AVISO DE CONTRATO Nº 08/2020 – RETIFICADO 

CARTA CONVITE Nº 001/2020. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração Regional 
do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: ERO LOCAÇÕES LTDA - ME. CNPJ: 09.643.987/0001-46. 
Objeto: contratação de empresa especializada pela locação de veículos, necessário ao atendimento ao plano de 
trabalho decorrente do Convênio nº 882957/2019. Valor: - R$ 89.440,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos e 
quarenta reais). Vigência: 13 (treze) meses a partir da emissão da ordem de serviço. Natal(RN), 19 de outubro de 
2020. José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN. 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO CANTALICE LTDA, CNPJ: 00.891.024/0001-88, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença 
de Operação - RLO, com validade: 28/09/2026, para Transporte de Cargas Perigosas, com capacidade para 
transportar 13,4ton, Localizado na Rua Caetano Simão, 947, Centro, Equador/RN.

JOSÉ ANTÔNIO NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA  SIMPLIFICADA

CAICÓ PLANO DE ASSITÊNCIA FAMILIAR LTDA, CNPJ 09.452.018/0008-75, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Concessão de Renovação da Licença  Simplifi cada Nº 2019-147814/TEC/RLS-0221 com prazo de validade até 
15/10/2026, em favor do empreendimento Caicó plano de Assistência Familiar LTDA , localizado na  Rua André 
Sales, nº 2238, bairro João Paulo II Caicó RN.

TALES PEREIRA RAMALHO DIAS
SÓCIO - DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CENTRAL EOLICA TERRA SANTA SPE I LTDA, 24.895.239/0001-35 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças:

.Licença de Operação para a Central Eólica Terra Santa I, localizado na, Fazenda do Maroto, zona rural do 
município de Caiçara do Norte /RN;

.Licença de Operação para a Subestação Terra Santa, localizado na, Fazenda do Maroto, zona rural do 
município de Caiçara do Norte /RN;

AUGUSTO CARMO
REPRESENTANTE LEGAL

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

CFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA inscrita no CNPJ: 08.236.756/0001-46, torna público, conforme a 
resolução do CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMUR/SGA, a Licença de Operação para um empreendimento 
caracterizado como Posto de abastecimento de combustíveis  situado na Avenida Rui Pereira, 3100, Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves, São Gonçalo do Amarante/RN.                                 

GUSTAVO QUEIROZ CANDIDO                                                                
 DIRETOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

HMG AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP, CNPJ: 29.070.468/0001-34, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de Regularização de 
Operação - LRO, com validade: 16/10/2022, para Projeto de Agricultura Irrigada, numa área de 78,82ha, Localizado 
no DT Vale do Rio Maxaranguape, S/N, Tamanduá, Ceara-Mirim/RN.

                    
ERIBERTO GABRIEL NETO

PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JSM POSTO GAUCHO EIRELI, CNPJ: 30.230.698/0001-00 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 24/06/2021 em favor do empreendimento com a atividade de Posto 
Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado na Rodovia BR 101 QD 38 LT 06 TABORDA CEP: 59.162-000 no 
município de SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.

                    
JAQUELINE SILVA DE MOURA

TITULAR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

LINDEILSON DA CUNHA ARAUJO, 13.615.705/0001-65, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de 
Operação - LRO em favor do empreendimento 10.53-8-00 - Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, 
localizado em Rua da Floresta, 542 Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN.

                 
LINDEILSON DA CUNHA ARAUJO

PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARIA KELIANI DANTAS DE MEDEIROS SOBRINHO, CNPJ 08.078.469/0008-21, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada – LS 
para um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizado na Av Presidente Getúlio Vargas, n° 1039 
– Antônio Rafael – Currais Novos (RN) – 59.380 - 000. 

                 
MARIA KELIANI DANTAS DE MEDEIROS SOBRINHO

PROPRIETÁRIA

FIM DA FILA DE ESPERA | De acordo com a Secretaria de Saúde, governo pretende viabilizar as cirurgias em 
12 hospitais da rede pública estadual, atendendo todas as regiões. Neste ano, serão 3 mil procedimentos

O Governo do Rio Grande do Nor-
te lançou nesta segunda-feira 
19 um programa para retomar a 

realização de cirurgias eletivas.  A meta 
é investir R$ 6,1 milhões para realizar 
3 mil cirurgias até dezembro. As cirur-
gias eletivas foram suspensas em mar-
ço devido à necessidade de destinar 
leitos para pacientes que contraíram a 
Covid-19, doença provocada pelo novo 
coronavírus.

Ao anunciar o novo programa, 
denominado “Mais cirurgias, mais 
saúde”, o secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, informou que o gover-
no pretende viabilizar as cirurgias em 
12 hospitais da rede pública estadual, 
atendendo todas as regiões do Rio 
Grande do Norte.

“Estamos ampliando as cirurgias fei-
tas com recursos do SUS e pela rede cre-
denciada com oferta de procedimentos 
em todos os hospitais regionais. Vamos 
priorizar as que têm maior tempo de es-
pera”, declarou o secretário.

Cipriano disse também que, por 
orientação da governadora Fátima Be-
zerra, a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) intensi� cou as ações 
para melhorar a assistência à saúde. 
“Estruturamos as unidades hospita-
lares com equipamentos e insumos, 

através do programa Governo Cida-
dão, com � nanciamento do Banco 
Mundial, e emendas parlamentares, 
e de� nimos equipes de pessoal para 
atender a demanda”.

A estimativa da Sesap é de que 18 
mil pessoas aguardam por cirurgias 
eletivas como as de hérnia, vesícula e 
histerectomias.

O “Mais cirurgias, mais saúde” terá 

prosseguimento nos próximos anos. 
“Atingiremos um novo patamar na 
assistência à saúde com redução do 
tempo de espera e de riscos às pesso-
as”, pontuou Cipriano Maia. Segundo 
ele, para o melhor atendimento à po-
pulação, é preciso que os municípios se 
somem ao esforço da gestão estadual 
fazendo o cadastro dos pacientes no 
site do Regula RN.

Secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, durante coletiva de imprensa nesta segunda 19

Governo Fátima lança programa 
para voltar a fazer cirurgias eletivas

A cúpula do Senado está ten-
tando montar uma estraté-
gia para salvar o mandato 

do ex-líder do governo Chico Rodri-
gues (DEM-RR). Nesta segunda 19, 
o presidente do Conselho de Ética, 
Jayme Campos (DEM-MT), sugeriu 
uma licença de quatro meses para o 
colega, que na semana passada foi 
� agrado pela Polícia Federal escon-
dendo R$ 33.150 na cueca.

“Eu sugiro para o senador pedir 
um afastamento por 120 dias para 
não dizer que está obstruindo o an-
damento dos trabalhos e a apuração 
dos fatos. Mas essa é uma decisão 
pessoal dele, temos que respeitar”, 
a� rmou Campos ao Estadão/Broa-
dcast. A investigação contra Rodri-
gues envolve acusações de desvio 
de recursos destinados ao combate 
à Covid-19.

O senador é alvo de represen-
tação protocolada pelos partidos 
Rede e Cidadania no Conselho de 
Ética. As duas siglas pedem a aber-
tura de um processo contra o par-
lamentar e a cassação do mandato. 
Campos encaminhou o pedido para 
análise preliminar da Advocacia do 
Senado.

Presidente do Conselho de Ética 
pede para senador se licenciar

DINHEIRO NA CUECA

Apesar de toda a movimenta-
ção, o Conselho de Ética está com 
as atividades paradas por causa da 
pandemia do coronavírus. A de-
cisão de reativar o colegiado para 
julgar o senador cabe ao presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), que permanece em silêncio 
sobre o assunto. 

ROBSON ARAÚJO / GOVERNO DO RN

JEFFERSON RUDY / AGÊNCIA SENADO

Senador Chico Rodrigues (DEM-RR)
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As cenas de aglomerações 
durante os eventos de cam-
panha eleitoral ganharam as 

redes sociais nas últimas semanas. 
Centenas pessoas — em alguns ca-
sos, milhares — aparecem em víde-
os e fotos com bandeiras, cartazes 
e cores partidárias, percorrendo 
ruas e avenidas para apoiar algum 
candidato. Contudo, à espreita, sem 
ser percebido, o vírus Sars-CoV-2, 
causador da Covid-19, segue infec-
tando quem aparece pela frente.

Segundo dados analisados pelo 
Agora RN a partir dos boletins epi-
demiológicos publicados pela Se-
cretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), os municípios potiguares 
de Grossos, Tangará, Montanhas 
e São José de Campestre tiveram 
alta nos casos con� rmados de 
Covid-19 em outubro, isso após o 
início das carreatas, comícios e ati-
vidades de rua dos candidatos em 
17 de setembro — data de abertura 
o� cial das ações da campanha elei-
toral deste ano.

Entre os dias 1º e 17 de outubro, 
na cidade de Grossos, na região 
Oeste potiguar, foram somados 14 
casos da doença, contra os três ca-
sos no mesmo período de setembro. 

A cidade foi palco de carreatas 
políticas entre o � m de setembro e 
o início de outubro. Até o domingo 
18, a cidade litorânea, mais conhe-
cida pela produção de sal, tinha 260 
infecções pela Covid-19. Grossos 
tem uma taxa de transmissibilida-
de (Rt) do novo coronavírus — a 
capacidade de contágio — acima 
de 3. Isso signi� ca que o indivíduo 
infectado pode transmitir o vírus 
para mais de três pessoas. 

Os especialistas em doenças 
infecciosas apontam que a taxa Rt 
acima 1 já é indício de descontrole 
no avanço da doença.

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, o período médio de in-
cubação por coronavírus é de cinco 
dias, com intervalos que chegam a 
12 dias, período em que os primei-
ros sintomas levam para aparecer 
desde a infecção. A transmissibi-
lidade dos pacientes infectados é 
em média de sete dias após o início 
dos sintomas. No entanto, a trans-
missão pode ocorrer mesmo sem o 
aparecimento de sintomas. 

Em São José do Campestre, na 
microrregião da Borborema Poti-
guar, o número de casos aumentou 
1.750% entre outubro e setembro. 
A alta corresponde a abertura das 
atividades político-partidárias. Em 
outubro, a cidade já contabiliza 
37 casos de Covid-19. No entanto, 
nos primeiros 17 dias de setembro 
foram apenas dois casos. Ao todo, 
225 campestrenses foram diagnos-
ticados com a doença. O município 
tem Rt de 4,54.

A pior taxa de contágio foi re-
gistrada pela cidade de Montanhas, 
na região Agreste, com 5. Ou seja, 
uma pessoa infectada pode trans-
mitir para outras cinco. A cidade 
registrou apenas um caso nas duas 
primeiras semanas de setembro. Já 
em outubro, no mesmo período de 
tempo, o número de contágios foi 
de 16. O município soma 127 casos 
da doença.

Outro município potiguar com 
aumento expressivo de casos após 
a abertura das atividades políticas 
foi Tangará, na região Agreste. A 
cidade tem 98 casos con� rmados 
de infecção pelo coronavírus desde 
o início da pandemia. No entanto, 
apenas os 17 dias de outubro já 
representam 22,4% dos contágios 
na cidade. Foram 22 pessoas infec-
tadas pelo coronavírus ao longo do 
período.

Municípios com 
aglomerações têm 
explosão de Covid
ALERTA | Dados da Sesap mostram que quatro cidades do RN com 
grandes eventos políticos em setembro registraram alta da doença

Eventos políticos registrados em cidades potiguares ganharam as redes sociais nos últimos dias

PANDEMIA

A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) con� r-
mou 1.277 novos casos de Co-
vid-19 nesta segunda-feira 19 
no Rio Grande do Norte. Com 
o registro, o Estado começa a 
semana com 78.548 casos con-
� rmados da doença. 

Com relação ao número de 
óbitos,  a Sesap não registrou 
casos nas últimas 24 horas. As 
mortes seguem con� rmadas 
são 2.552 — há ainda 323 óbi-
tos estão em investigação. 

A taxa geral de ocupação 
de leitos é de 39%. Dos 214 
leitos de UTI disponíveis para 
Covid-19 na rede pública, 84 
estão ocupados. A região Oes-
te apresenta o maior índice de 
ocupação de leitos (64%), se-
guindo por ordem decrescente 
do Alto Oeste (33%), Metropo-
litana de Natal (32%), Seridó 
(30%) e Trairi (9%). Os leitos do 
Agreste e do Mato Grande es-
tão totalmente desocupados. A 
regulação para internamento 
não tem � la de espera.

Em todo o País, o Ministé-
rio da Saúde registrou 271 óbi-
tos entre domingo e segunda, 
totalizando 154.176 mortes. 
Além disso, foram 15.383 novos 
casos de coronavírus, o que 
representa  5.250.727 pessoas 
infectadas.  O número total de 
recuperados do coronavírus é 
4.681.659.

O número total de casos 
de coronavírus no mundo ul-
trapassou, nesta segunda-feira 
19, a marca dos 40 milhões, de 
acordo com dados compilados 
pela universidade americana 
Johns Hopkins. 

Às 18h34, a plataforma da 
universidade contabilizava 40 
269.921 infectados pela Co-
vid-19, somando os casos de 
todos os países afetados pela 
doença. Os Estados Unidos 
continuam na liderança glo-
bal, com 8,2 milhões de casos.

Na sequência, vem a Ín-
dia com 7,5 milhões de casos, 
seguida pelo Brasil, com 5,2 
milhões de infecções con� r-
madas. A quarta posição é ocu-
pada pela Rússia, com mais de 
1,4 milhão de contaminações. 
Os pacientes mortos no mun-
do chegam a 1.116.138, segun-
do a plataforma da universida-
de norte-americana.

RN REGISTROU 1.271 
INFECÇÕES PELO 
CORONAVÍRUS NESTA 
SEGUNDA-FEIRA

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. BEKIR MURAT RADOSUBOFF, alemão, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 713.041.364-69, 
portador do RNE n° G459562-N, residente e domiciliado na Rua Uiarapuru, n° 44, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, 
casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Gafanhotos, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 808,11m²(oitocentos e oito metros e onze decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.033.02.0850.0000.5 e sequencial n° 1.008198.4. 
limitando-se: ao Norte, do P1 ao P2, com Maria Luiza Brito das Chagas, com 33,20m; ao Leste, do P2 ao P3, com 
Romildo Alves da Silva, com 30,80m; Ao Sul, do P3 ao P4, com Francisco Sales de Oliveira, com 13,50m; Ao Oeste, do P4 
ao P5 com 7,36m, do ponto P5 ao P6 com 39,70, totalizando um limite oeste com 47,06 com o Rua dos Gafanhotos.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 96.900,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Maria Luiza Brito das Chagas, o Sr. Francisco 
Sales de Oliveira, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 20.10.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 029/2020, realizado em 
02/10/2020, a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 
CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. A empresa: BRUNO MORLA CRUZ 
05758741477, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.356.802/0001-49, saiu vencedora 
nos itens: 35, 36 e 41; totalizando o valor global de R$ 4.939,00 (Quatro mil, 
novecentos e trinta e nove reais). A empresa: J L VASCONCELOS ALVES 
REPRESENTACOES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.827.501/0001-20, saiu 
vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49 e 50; totalizando 
o valor global de R$ 25.820,88 (Vinte e cinco mil, oitocentos e vinte reais e oitenta 
e oito centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 19 de outubro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de operação para 15 (quinze) poços petrolífero de código 7-FMQ-0005-RN7-FMQ-0009-RN, 
7-FMQ-0010-RN, 7-FMQ-0011-RN, 7-FMQ-0013-RN, 7-FMQ-0014-RN, 7-FMQ-0015-RN, 7-FMQ-0017-RN, 7-FMQ-
0019-RN, 7-FMQ-0020-RN, 7-FMQ-0021-RN, 7-FMQ-0023-RN,7-FMQ-0025-RN, localizados em Governador Dix Sept 
Rosado/RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência para os poços petrolíferos de códigos 7-CAC-
0026-RN. Localizadas no município de Caraúbas/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) poço petrolífero de código JAN-0006-RN-A, localizados em 
Apodi/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0055-RN, localizados em 
Governador Dix Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) poço petrolífero de código 1-SAB-0001-RN:, localizados em 
Assú/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) Oleoduto, localizados no Polo RFQ, Campo de Produção de 
Fazenda Malaquias, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (um) poços petrolífero de código 7-BAL-0053-RN:, localizados em 
Governador Dix Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero com código 7-BE-0023-
RN, localizados em Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de operação para 01 (uma) linha de surgência para o poço petrolífero com código 7-BAL-
0053-RN, localizados em Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 7-BAL-0053-RN, localizado no 
município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 7-BE-0023-RN, localizado no 
município de Felipe Guerra/RN. 
Renovação de Licença de operação para 22 (vinte e duas) linhas de surgência para poços petrolíferos de código 1-
SMI-0002-RN, 3-SMI-0006-RN, 7-SMI-0007-RN, 7-SMI-0011-RN, 7-SMI-0013-RN,7-SMI-0019-RN, 7-SMI-0020-RN, 7-
SMI-0025-RN, 7-SMI-0026-RN, 7-SMI-0027-RN,7-SMI-0028-RN,7-SMI-0029-RN, 7-SMI-0030-RN, 7-SMI-0016-RN, 7-
SMI-0017-RN, 7-SMI-0018-RN, 7-SMI-0021-RN, 7-SMI-0022-RN, 7-SMI-0023-RN, 7-SMI-0024-RN, 7-SMI-0031-RN,7-
SMI-0032-RN,, localizados em Mossoró/RN. 
Renovação de Licença de operação para 12 (doze) poços petrolíferos de código 1-UPN-0001-RN, 3-UPN-0002-RN, 
3-UPN-0004-RN, 7-UPN-0005-RN, 3-UPN-0009-RN, 7-UPN-0011-RN, 7-UPN-0016-RN, 7-UPN-0019-RN, 7-UPN-0020-
RN, 7-UPN-0022-RN, 7-UPN-0036-RN, 7-UPN-0038-RN, localizados em Upanema/RN. 
LPper para perfuração dos poços SAB DW 01D, SAB DW 02, SAB DW 03, SAB DW 06, com respectivas 
coordenadas: (N=706661,70 E=9393200,20), (N=707353,30 E=9393637,30), (N=707252,60 E=9393876,80), 
(N=706681,20 E=9393899,20) localizados no Polo da Forquilha, no campo de Sabiá, no município de Assú-RN. 
LPper para perfuração dos poços PTR DW 01, PTR DW 04, PTR DW 03, com respectivas coordenadas: (702910,70; 
9409856,00 / 702304,20; 9409784,93); (702886, 80; 9409829,60 / 702304,20; 9409784,93); (702917,00; 9409863,40 / 
702304,11; 9409784,93) localizados no Polo RFQ, Campo de produção de Paturi, Mossoró/RN. 
LIO para instalação e operação das linhas referente aos poços SAB DW 01D, SAB DW 02, SAB DW 03, SAB DW 
06, com respectivas coordenadas: (N=706661,70 E=9393200,20), (N=707353,30 E=9393637,30), (N=707252,60 
E=9393876,80), (N=706681,20 E=9393899,20) localizados no Polo da Forquilha, no campo de Sabiá, no município de 
Assú-RN. 
LIO para instalação e operação das linhas referente aos poços PTR DW 01, PTR DW 04, PTR DW 03, com 
respectivas coordenadas: (702910,70; 9409856,00 / 702304,20; 9409784,93); (702886, 80; 9409829,60 / 702304,20; 
9409784,93); (702917,00; 9409863,40 / 702304,11; 9409784,93) localizados no Polo RFQ, Campo de produção de 
Paturi, Mossoró/RN. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 

 

2x13,5 

 

  
AVISO DE CONTRATO Nº 09/2020 – RETIFICADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – administração 
Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA. CNPJ: 02.959.392/0001-46. Objeto: contratação de empresa especializada para gerenciamento de frota, 
abrangendo o controle e aquisição de combustíveis, necessário à execução do plano de trabalho decorrente do 
convênio nº 882957/2019. Taxa de administração 3%. Valor: R$ 29.334,00 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e 
quatro reais). Vigência: 13 (treze) meses a partir da emissão da ordem de serviço. Natal(RN), 19 de outubro de 
2020. José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN. 
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A vereadora Nina Souza (PDT) 
deixou a sala de aula em 2016 
para assumir um mandato na 

Câmara Municipal de Natal. Desde 
então, tem uma atuação no Legislativo 
marcada pelo protagonismo. Advoga-
da e professora da rede estadual de en-
sino, ela apresentou nos últimos quatro 
anos mais de 80 projetos de lei, sendo 
que 20 já viraram realmente lei, e cerca 
de 1 mil requerimentos.

“Avalio positivamente o meu tra-
balho, porque tudo que me propus a 
fazer desde o início, ainda nas eleições 
de 2016, eu � z. Meu mandato não 
tinha uma bandeira especí� ca, mas 
sempre foi muito aberto a querer ou-
vir a demanda de toda a população, 
seja na proteção animal, na geração 
de emprego ou na defesa da mulher”, 
destaca a parlamentar, em entrevista 
ao Agora RN.

Em apenas um mandato, Nina 
conquistou marcas importantes. Ela 
foi a primeira vereadora a ser líder da 
bancada do governo na Casa, é a atual 
vice-presidente da Casa e comanda a 
Comissão de Legislação, Justiça e Reda-
ção Final - a comissão mais importante 
do Legislativo municipal.

“Eu busco destravar as coisas. Sem-
pre me preocupei em solucionar o pro-
blema quando ele surge, priorizando o 
debate para que a alternativa adotada 
bene� cie a população nos mais diver-
sos segmentos”, destaca.

A vereadora que busca renovar 
o mandato neste ano pontua que a 
eleição é importante para o desen-
volvimento de Natal, pois os políticos 
eleitos em 2020 serão responsáveis pela 
retomada do crescimento econômico 
nos próximos quatro anos, em meio ao 
impacto socioeconômico causado pela 
pandemia do novo coronavírus. 

“O voto transfere para o candidato 
a con� ança e o poder de fala do eleitor. 
Natal tem problemas, e quem for eleito 
precisa ter preparo para solucioná-los. 
O voto é a oportunidade de combater 
a má política. Por isso, votar por brin-
cadeira ou não votar não é solução”, 
a� rma.

Durante o mandato, a vereadora 
Nina Souza comprou a briga dos mo-
toristas de aplicativos e levou para 
o plenário da Câmara a proposta de 
regulamentação da atividades desses 
pro� ssionais. Apesar de já existir um 
projeto de 2016, ela decidiu modernizar 
a lei para garantir melhores condições 
de trabalhos a quem atua no segmento 
- composto por motoristas de aplicati-
vo como Uber e 99POP.

“O texto original limitava a ativida-
de, pois restringia o cadastro a apenas 
900 motoristas de aplicativos, sendo 
que a realidade mostrava de 7 a 8 mil 
motoristas em Natal. Além disso, para 
se credenciar, o carro só poderia ter, no 
máximo, cinco anos. Mudamos para 
10 anos, assim como autorizamos o 
cadastro de motoristas com placa sem 
ser da capital”, relembra. 

Segundo a vereadora, o projeto exe-
cutado em Natal, que foi 83ª cidade do 
Brasil a realizar a regulamentação, “é 
o melhor do País e serve de referência 
para inúmeros municípios”. 

Publicada em junho de 2019, após 
aprovação pela Câmara Municipal e 
sanção pelo prefeito Álvaro Dias (PS-
DB), a lei ainda gera debates que visam 
proporcionar mais segurança.

“Estamos viabilizando mecanis-
mos que permitam aos motoristas 
saber quem é o passageiro que solicita 

a viagem, como ser informado se o usu-
ário tem antecedentes criminais, por 
exemplo”, revela. 

Nina Souza evidencia que “todo dia 
tem pauta relacionada aos motoristas 
de aplicativo”, especialmente no perío-
do de pandemia, quando ela articulou 
pela prorrogação do pagamento do 
IPVA.

Junto ao Governo do Estado, a ve-
readora cobrou a abertura de linha de 
crédito especí� ca para os motoristas 
que desejaram trocar o combustível do 
veículo de gasolina ou diesel para gás 
natural.

“É um trabalho vigilante para que 
possamos garantir empregos. Eu de-
fensora dos motoristas por aplicativo 
no âmbito municipal e estadual”, de-
clara.

Nina pontua que a livre iniciativa, o 
livre mercado e a tecnologia são reali-
dades mundial e alternativas no merca-
do de trabalho. Para ela, os aplicativos 
são imprescindíveis a população, já que 
ele otimiza o tempo e garante mobili-
dade com qualidade.

“Eu estou apenas cumprindo a lei 
quando protejo uma camada da popu-
lação. Isso, entretanto, não signi� ca que 
estou desprotegendo outra categoria. A 
maioria dos taxistas, inclusive, entende 
isso, pois eu nunca votei nada contra a 
categoria deles”, revela.

De acordo com a previsão de Nina, 
os natalenses poderão realizar agenda-
mentos online de consultas e/ou exa-
mes a partir de 2021.

Ela é autora do programa Saúde 
Digital, que, após ser aprovado pela Câ-
mara e sancionado pelo Executivo, vai 
funcionar em celulares e computadores 
para usuários do SUS na capital.

“Esse será um grande marco, pois é 
inadmissível termos hoje pessoas que 
passam a noite ao relento esperando 
por um atendimento médico ou por 
um � cha para se examinar; ou até mes-
mo pedindo favor a políticos e pessoas 
que trabalham nas unidades de saúde”, 
desabafa. 

Com a mesma logística de agenda-
mento que existe na rede privada de 
saúde, o Saúde Digital aguarda apenas 
a contratação do software, visto que to-
do cabeamento óptico já foi concluído. 

Nina pondera que o programa atu-
ará como “promotor da dignidade”, já 
que garantirá o direito constitucional 
de acesso à saúde sem expor as pessoas 
às situações de risco. 

Ainda na área da saúde, Nina foi 
responsável pelo projeto que isenta 
pessoas que tem HIV, câncer ou nefro-
patias graves com renda de até dois sa-
lários mínimos de pagamento de IPTU,

“As pessoas com essas doenças, 
dentro desse cenário econômico, desti-
nam o dinheiro para condições básicas, 
como alimentação. Não acho justo te-
rem que pagar, ainda, o IPTU. Por isso, 
� z de tudo para tirar o ônus delas”, diz.

A parlamentar foi autora, também, 
do projeto que permite aos servidores 
municipais que têm pessoas com de� -
ciência na família a cumprirem 50% da 
jornada de trabalho, mas com a remu-
neração integral. 

Dessa forma, segundo Nina, é possí-
vel garantir que o servidor tenha como 

Autora da regulamentação dos transportes 
por app, Nina busca novo mandato na Câmara
PERFIL | Candidata do PDT 
busca a renovação do mandato 
defendendo pautas sociais, 
prestando contas do trabalho 
realizado e apresentando projetos 
para o futuro de Natal

 

Vereadora Nina Souza (PDT) e motoristas de aplicativo durante discussão na Câmara sobre regulamentação da atividade em Natal

Regulamentação do serviço de transporte por aplicativos aconteceu após ação de Nina

Mobilidade 
urbana

Saúde
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Ela é autora do programa Saúde 
Digital, que, após ser aprovado pela Câ-
mara e sancionado pelo Executivo, vai 
funcionar em celulares e computadores 
para usuários do SUS na capital.

“Esse será um grande marco, pois é 
inadmissível termos hoje pessoas que 
passam a noite ao relento esperando 
por um atendimento médico ou por 
um � cha para se examinar; ou até mes-
mo pedindo favor a políticos e pessoas 
que trabalham nas unidades de saúde”, 
desabafa. 

Com a mesma logística de agenda-
mento que existe na rede privada de 
saúde, o Saúde Digital aguarda apenas 
a contratação do software, visto que to-
do cabeamento óptico já foi concluído. 

Nina pondera que o programa atu-
ará como “promotor da dignidade”, já 
que garantirá o direito constitucional 
de acesso à saúde sem expor as pessoas 
às situações de risco. 

Ainda na área da saúde, Nina foi 
responsável pelo projeto que isenta 
pessoas que tem HIV, câncer ou nefro-
patias graves com renda de até dois sa-
lários mínimos de pagamento de IPTU,

“As pessoas com essas doenças, 
dentro desse cenário econômico, desti-
nam o dinheiro para condições básicas, 
como alimentação. Não acho justo te-
rem que pagar, ainda, o IPTU. Por isso, 
� z de tudo para tirar o ônus delas”, diz.

A parlamentar foi autora, também, 
do projeto que permite aos servidores 
municipais que têm pessoas com de� -
ciência na família a cumprirem 50% da 
jornada de trabalho, mas com a remu-
neração integral. 

Dessa forma, segundo Nina, é possí-
vel garantir que o servidor tenha como 

cuidar do familiar que precisa de ampa-
ro, sem prejuízos � nanceiros. 

A vereadora comenta que estuda 
com profundidade as matérias que lhe 
são apresentadas. A� nal, é a Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final, 
que ela preside, que dá o primeiro pa-
recer em todos os projetos que chegam 
à Câmara.

Sobre a revisão do Plano Diretor de 
Natal, cuja proposta deverá  chegar à 
Câmara no início de 2021, Nina diz que 
tem se preparado para realizar “a gran-
de discussão em torno do texto”, já que 
“vai ser o divisor de água de Natal”.

Ela defende um Plano Diretor equi-
librado, com avanços na área ambien-
tal, como a regulamentação das Zonas 
de Proteção Ambiental, e a criação de 
áreas especí� cas de interesse turístico 
e paisagístico. Um exemplo disso é a 
possível criação da Política, do Con-
selho e do Fundo Municipal de Áreas 
de Risco. No âmbito social, ela destaca 
a manutenção das Áreas Especiais de 
Interesse Social (Aeis), como África, 
Mãe Luiza e  Vila de Ponta Negra, cate-
gorizando-as  em quatro pilares, pro-
porcionando uma nova economia aos 
bairros, com a � nalidade de desenvol-
ver a economia local.  

Ainda falando em economia, 
principalmente no turismo, a parla-
mentar defende a modernização da 
orla natalense, com uma verticaliza-
ção equilibrada no aspecto cênico e 

paisagístico. 
Ela também destaca a importân-

cia do coe� ciente de aproveitamento, 
quantidade máxima de metros qua-
drados possíveis de serem construídos, 
que trará mais arrecadação para Natal. 

Observando as obras da cidade, Ni-
na criou uma lei que permite a regula-
rização de mais de 100 mil imóveis. Ela 
detalha que há obras embargadas que 
precisam ser retomadas para � nalida-
de de gerar emprego e renda.

“Essas obras precisam de conclu-
são. Isso precisa ser organizado. Foi aí 
que demos entrada na Legislação Ur-
banística para altwrar essa realidade, 
mas dando tempo e condições para 
regularização, e consequentemente os 
cidadãos poderem concluir as obras,”, 
explica.

Nina é defensora do ensino em tem-
po integral para alunos na faixa etária 
dos 6 aos 14 anos nas escolas da rede 
pública municipal, garantindo oportu-
nidades de desenvolvimento pessoal e 
acadêmico para os estudantes. 

“A escola tem que oferecer aula, 
alimentação, esporte e cultura. Temos 
que tirar as crianças  das ruas. Isso que 
é urgente. E, claro, valorizar o professor, 
porquê os pro� ssionais da educação 
são essenciais ao desenvolvimento da 
nação e merecem ter um reconheci-
mento � dedigno ao esforço e capacita-
ção”, comenta.

Nina Souza revela que, caso seja 
reeleita, pretende viabilizar projetos 
que ainda não foram executados pe-
la Prefeitura, apesar da aprovação 
da Câmara, como o Bairro Seguro, 
que permitirá aos moradores das 
quatros zonas de Natal controlar o 
� uxo de pessoas e veículos em suas 
ruas no horário da noite e madruga-
da. A medida visa evitar a casos de 
insegurança. 

“Várias casas foram assaltadas e 
precisamos que a prefeitura faça esse 
controle. Tem bairros que quando dar 
22h , não tem mais ninguém, e, por isso, 
os bandidos aproveitam para assaltar”, 
destaca.

Para ela, como esse autocontrole 
em vias que não tem comércio nem são 
rotas de transporte público coletivo, as 
pessoas “poderão se proteger ao limitar 
a entrada de pessoas com cancelas, por 
exemplo”.

Autora da regulamentação dos transportes 
por app, Nina busca novo mandato na Câmara

Vereadora Nina Souza (PDT),
candidata à reeleição para a
Câmara Municipal de Natal

Vereadora Nina Souza (PDT) e motoristas de aplicativo durante discussão na Câmara sobre regulamentação da atividade em Natal

Moradia

Bairro Seguro

Educação

Plano Diretor 
de Natal

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN



ANDERSON BARBOSA

A Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte está a procura de quatro 
irmãos potiguares, naturais de 

João Dias, suspeitos de trá� co interna-
cional de drogas.

Segundo o delegado Erick Gomes, 
titular da Divisão de Investigação e 
Combate ao Crime Organizado (DEI-
COR), os procurados foram identi-
� cados como Francisco Deusamor 
Jácome de Oliveira, de 37 anos, Samuel 
Jácome de Oliveira, 40, José Romeu Já-
come de Oliveira, 34, e Leidjan Jácome 
de Oliveira, 36. Todos possuem man-
dados de prisão em aberto.

Deusamor, Samuel e Romeu che-
garam a ser denunciados pelo Ministé-
rio Público Federal em fevereiro deste 
ano, apontados como participantes de 
uma quadrilha que se associou para 
transportar drogas do Paraguai para 
distribuição no Rio Grande do Norte.

Segundo o MPF, a droga entrava 
no Brasil pelo município de Foz de 
Iguaçu (PR), chegando ao estado de 
São Paulo, onde era remetida para o 
Rio Grande do Norte.

Ainda de acordo com a denúncia, 
o bando detinha rami� cações em cada 
uma das localidades, o que levou a for-
mação de subgrupos. A droga chegava 
ao território potiguar, na grande maio-
ria das vezes, por via terrestre.

No decorrer das investigações vá-
rios membros da quadrilha chegaram 
a ser presos em � agrante, graças ao 
monitoramento telefônico, autorizado 
por medida judicial. As escutas telefô-
nicas revelaram não só a existência de 
outros envolvidos, mas também trou-
xeram subsídios para o conhecimento 
da logística de atuação e descoberta 
de remessas de drogas.

Os procuradores da República 
integrantes do Núcleo de Combate à 
Corrupção que assinam a denúncia 
apontam como principais provas da 
materialidade e autoria dos crimes, a 
gravação dos diálogos mantidos entre 
os denunciados e dos laudos que com-
provam as substâncias entorpecentes, 
além dos extratos bancários dos acu-

sados e de alguns “laranjas”.
A pena para o trá� co de drogas 

varia de cinco a 15 anos de reclusão. 
Já a associação para o trá� co, tem pu-
nição que vai de 3 a 10 anos. As penas 
podem ser aumentadas de um sexto a 
dois terços em razão da transnaciona-
lidade do delito.

OPERAÇÃO EM JOÃO DIAS
Os quatro irmão deveriam ter 

sido presos durante uma operação 
contra o trá� co de drogas realizada 
neste domingo 18 na cidade de João 
Dias, quando foram cumpridos vários 
mandados de prisão, busca e apreen-
são. Contudo, os quatro conseguiram 
escapar.

Na ocasião, foram presas 7 pesso-
as, entre elas o vereador Laete Jácome 
de Oliveira, de 64 anos. Na residência 
dele foi apreendida a quantia de R$ 
15.535.

Os outros presos foram: Damião 
Luiz da Silva, de 43 anos; Davi dos San-
tos Chaves, de 25; Rian Costa Bruno, 
32; Israel Nascimento da Silva, 24; e 
Francisco de Assis da Silva, conhecido 
como “Chico”, de 47 anos.

Na casa do vereador ainda foram 
apreendidos duas espingardas calibre 
12 com 100 munições do mesmo cali-
bre, dois ri� es calibre 38 com 103 mu-
nições do mesmo calibre e três pistolas 
calibre 380 com 80 munições.
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Polícia procura por 4 
irmãos do RN suspeitos 
de tráfico de drogas
CRIME | Irmãos Francisco Deusamor Jácome de Oliveira, de 37 anos, Samuel Jácome de Oliveira, 40, José 
Romeu Jácome de Oliveira, 34, e Leidjan Jácome de Oliveira, 36, têm mandados de prisão em aberto

Irmãos são apontados como participantes de uma quadrilha que se associou para transportar drogas do Paraguai para distribuição no RN

REPRODUÇÃO

7

15 anos

é o número de pessoas presas na 
operção em João Dias 

pena máxima para o crime de 
tráfico de drogas

 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a empresa TAF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ sob o n° 35.416.423/0001-71, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede no Av. D. Pedro II, 987, 2° andar, sala 208, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.013-
420, neste ato representada por suas Sócias, a Sra. Jessica Alves Falcão, brasileira, natural de João Pessoa/PB, solteira, 
empresária, portadora da cédula de Identidade n° 3340511 – SSDS/PB e CPF/MF sob o n° 100.985.554-99, e a Sra. 
Denise Maria Delgado Bonifacio, brasileira, natural de Recife/PE, casada, empresária, portadora da cédula de Identidade 
n°10136910 -SDS/PE e CPF/MF sob o n° 271.255.214-87, que vem através de sua advogada, Dra. Gabriela Cabral 
Guimarães, brasileira, advogada, inscrita na OAB/PB n° 22.698, com escritório profissional na Avenida Governador 
Argemiro de Figueiredo, 2309, João Pessoa -PB, CEP n° 58.037-030. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 449,55m² (quatrocentos e quarenta e nove metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados). Imóvel com cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.033.04.1086.0000.0 e sequencial n° 
1.005858.3, CEP: 59.178-000. Limites e Confrontações: NORTE: Do ponto P1 ao P2 com 30,27m com o Sr. Raphael Van 
Der Broocker Rauen. LESTE: Do ponto P2 ao P3 com 14,74 m, com a Rua Murici. SUL: Do ponto P3 ao P4 com 30,24m, 
com Ramiro Alves da Silva. OESTE: Do ponto P8 ao P9 com 14,97m, com o Sr. Rodrigo Lemes Ramos.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 70.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Ramiro Alves da Silva, o Sr. Rodrigo Lemes Ramos, 
o Sr. Raphael Van Der Broocker Rauen, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 20.10.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento 
da Comissão  Permanente de Licitação  - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico 
nº 029/2020 com início 22 de setembro de 2020, realizada em 02 de outubro de 2020 
(sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei 
nº 9.648, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas 
relacionadas a seguir: A empresa: BRUNO MORLA CRUZ 05758741477, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 37.356.802/0001-49, saiu vencedora nos itens: 35, 36 e 41; 
totalizando o valor global de R$ 4.939,00 (Quatro mil, novecentos e trinta e nove 
reais). A empresa: J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 35.827.501/0001-20, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49 e 50; totalizando o valor global de R$ 25.820,88 (Vinte e 
cinco mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 19 de outubro de 2020
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde
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EDITAL DE LOTEAMENTO 
O Bel. CARLOS DANTAS, Of. do Registro de Imóveis desta Comarca de Nísia Floresta/RN, na forma da lei. 
FAZ SABER a todos os interessados que, a empresa MONICA ROSADO CASCUDO R N DOS SANTOS TEIXEIRA 
EIRELI, CNPJ-15.670.093/0001-39, depositou nesta Serventia os documentos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei 
Federal 6.766, de 19/ 12/ 1979, para o registro de um Loteamento denominado CIDADE JARDIM, edificado no 
terreno próprio situado na RN-063, no lugar São Roque/Morgado, nesta cidade, o qual mede 285.555,64m2 de 
superfície, com os seguintes limites e dimensões: NORTE, com parte das terras de Humberto de Paiva Maciel, 
medindo 96,33 metros+ 47,70 metros+ 130,85 metros + 147,39 metros; SUL, com a RN-063, medindo 83,84 metros+ 
49,47 metros+ 43,56 metros; LESTE, com terras de Ana Maria Maranhão Alves, medindo 954,30 metros; OESTE, com 
a area-A-01-1, medindo 1.183,40 metros; cadastrado na Prefeitura local sob n° 1.043017.2; adquirido de acordo com o 
que consta na matricula 15.120, do Registro de Imóveis desta Comarca; O Loteamento contém 679 lotes 
residenciais/comerciais, distribuídos em 39 quadras, denominadas 01 a 39, perfazendo 151.138,49m2 de área total de 
lotes (52,93%), área verde denominadas de 01 a 06, perfazendo 43.041,98m2 (15,07%). área institucional 
denominadas de 01 a 05, perfazendo 14.441,98m2, (5,06%). área de circulação - vias e calçadas, perfazendo 
65.254,89m2 (22,85%), lagoa de captação, perfazendo 5.717,06m2 (2,00%), área de compensação, perfazendo 
4.993,16m2 (1,75%), área de domínio do DER, perfazendo 969,06m2 (0,34%), total geral 285.555,64m2. Destina-se a 
uma zona residencial/comercial e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, através de Alvara de 
Licença e implantação n° 2018.002318-1, datado de 27/12/2018, e pela licença de instalação e operação n° 2018-
118486/TEC/LI0-003, datada de 16/08/2018, expedida pelo IDEMA. Foram caucionados em favor do município 136 
lotes, sendo: 1• etapa (28 lotes), lotes 88 a 99, da quadra 09, lotes 100 a 115 da quadra 10; 2• etapa (30 lotes), lotes 
261 a 271 da quadra 21, lotes 272 a 290, da quadra 22; 3° etapa (78 lotes), lotes 580 a 582, da quadra 35, lotes 605 a 
608, da quadra 36, lotes 609 a 627, da quadra 37, lotes 628 a 633, da quadra 38, e lotes 634 a 679, da quadra 39, 
perfazendo 20%, do total do loteamento, para garantia das obras de infraestrutura. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado em jornal de grande circulação deste Estado, por 
três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de quinze dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do art. 19 da Lei 6766/79. Eu, ____ Oficial do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. 
Prenotação n° 30.305 

 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
UNIDADE B Nº 029 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                               CONCORRÊNCIA Nº 00025/2020 

 
O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência para 

aquisição de material para piscina para atender ao SEST SENAT Natal/RN. O recebimento dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 04/11/2020, das 09h às 
09h10min. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade SEST SENAT na Av. Prefeito Omar O’Grady, 8695, Pitimbu, Natal/RN. Maiores informações através 
do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br. 

Marina Pinheiro Vieira Barroso 
Presidente da Comissão de Licitação 
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A contratação de financiamento 
habitacional pode ser feito de 
forma digital. Pelo app Habita-

ção Caixa, o usuário terá acesso a um 
serviço interativo, que abrange todas 
as fases do financiamento, desde o ca-
dastro, até a aprovação.

Segundo o banco, o cliente poderá 
acompanhar todas as etapas do seu 
processo habitacional e, se necessário, 
resolver pendências pelo próprio apli-
cativo. Após todas as etapas conclu-
ídas na plataforma digital, o usuário 
precisará ir até uma agência da Caixa 
para a assinatura do contrato.

Para solicitar um financiamento, o 
cliente precisa baixar o aplicativo, efe-
tuar a simulação de crédito e escolher 
a melhor condição apresentada. Nesta 
etapa, é possível ajustar os valores de 
entrada, o prazo, o indexador da taxa 
de juros, o sistema de amortização e a 
prestação máxima pretendida.

Na sequência, o usuário realiza seu 
cadastro e dos demais participantes 
da proposta, informa o município e o 

Cliente da Caixa pode contratar 
crédito habitacional por aplicativo 

FACILIDADE

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Motoristas e cobradores ini-
ciam nesta terça-feira 20 
uma greve por tempo in-

determinado no sistema público de 
transporte de Natal. A categoria re-
clama do não pagamento do vale-ali-
mentação e do plano de saúde.

De acordo com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rodoviários (Sintro), 
somente 30% da frota vai circular 
na capital potiguar. A paralisação 
será iniciada nas primeiras horas da 
manhã. 

Ainda de acordo com o Sintro, a  
paralisação vai atingir apenas o sis-
tema público de transporte de Natal. 
Os trabalhadores que atuam no trans-
porte de ônibus intermunicipal con-
seguiram um acordo com as empresas 
do segmento. Com isso, a greve desta 
categoria está descartada.

Esta será a segunda interrupção 
dos serviços do transporte público da 
capital potiguar em 2020. Em junho, a 
cidade ficou uma semana sem todos 
os veículos nas ruas. Durante a greve, 
a população se aglomerou em paradas 
de ônibus, o que não é recomendável 

pelos especialistas em saúde no atual 
quadro pandêmico da Covid-19.

A greve foi suspensa após as em-
presas de ônibus receberem desone-
ração de impostos das atividades. Em 
troca, havia a promessa do pagamen-
to dos benefícios aos empregados do 
setor. A Prefeitura do Natal reduziu 

em 50% da alíquota do ISS que incide 
nas tarifas do transporte público. E o 
Governo do Estado reduziu o ICMS do 
diesel consumido.  

O Agora RN procurou o Sindicato 
do das Empresas do Transporte Urba-
no de Natal (Seturn), mas não houve 
retorno. 

Motoristas de ônibus 
de Natal iniciam greve 
a partir desta terça-feira
TRANSPORTE | De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Rio Grande do Norte, somente 
30% da frota vai circular na capital. Categoria reclama pagamento do vale-alimentação e do plano de saúde

Esta será a segunda interrupção dos serviços do transporte público de Natal em 2020

SAIBA MAIS

O cliente poderá 
acompanhar todas as 

etapas do seu processo 
habitacional e, se 

necessário, resolver 
pendências pelo próprio 
aplicativo. Após todas 

as etapas concluídas na 
plataforma digital, o usuário 
precisará ir até uma agência 
da Caixa para a assinatura 

do contrato.

valor do imóvel. O envio de todos os 
documentos necessários à operação 
é feito pela plataforma, bem como a 
escolha do canal de atendimento, que 
poderá ser a Agência Digital ou um 
Correspondente Caixa Aqui. A agência 
física onde será assinado o contrato 
também é escolhida pelo cliente pelo 
aplicativo.

Em seguida, o cliente envia sua 
proposta para o banco e acompanha o 
processo no ambiente virtual.

No aplicativo, o cliente pode veri-
ficar se a sua proposta foi recebida, a 
ocorrência de pendências documen-
tais e o resultado de sua avaliação de 
crédito. Também é possível acessar o 
boleto para pagamento da tarifa inicial 
de avaliação do imóvel pretendido e 
conferir o resultado do laudo.

O usuário pode ainda acompanhar 
de forma online a liberação dos recur-
sos da sua conta vinculada do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) em caso de utilização como 
entrada no financiamento, bem co-
mo a data prevista para assinatura do 
contrato. O App Habitação Caixa está 
disponível para os sistemas operacio-
nais Android e IOS, e pode ser baixado 
gratuitamente nas lojas GooglePlay ou 
AppStore. Outros serviços relaciona-
dos ao contrato habitacional no app: 
emissão de boleto; alteração de dados 
do contrato; entre outros. 

Edital De Citação - Prazo de trinta (30) dias O(A) Doutor(a) Carla Virginia Portela Da Silva Araujo Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Mossoró/RN, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. Faz Saber, a quantos o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias virem ou dele 
conhecimento tiverem que tramita neste juízo e respectiva Secretaria, a Ação de Execução nº 0816482-05.2019.8.20.5106 proposta por Polimix 
Concreto Ltda em desfavor de J R De F Fernandes, na qual foi determinada a Citação por edital, eis que a parte ré/executada encontra-se em 
lugar incerto e não sabido. Finalidade: Citar a parte executada J R De F Fernandes, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 
quantia pleiteada na inicial , já devidamente atualizada monetariamente, acrescendo-se 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor 
atualizado, reduzidos à metade para o caso de integral pagamento no tríduo legal (Art. 827, do CPC) e custas. A parte executada disporá do 
prazo de 15 (quinze) dias para opor Embargos (art.s 914 e 915 do CPC), independente da garantia do juízo, podendo, ainda, requerer(em) o 
parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescida de juros compensatórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 
desde que deposite em juízo 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de custas e de honorários advocatícios (art. 916 CPC). 
Registre-se que será considerada conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios (art. 918. 
Parágrafo único, CPC), capaz de ensejar a aplicação das sanções e multa previstas no parágrafo único do art. 744 do Código de Processo Civil. 
Não efetuado o pagamento no prazo supra, proceder-se-á a penhora e avaliação de bens da parte executada, tantos quantos bastem para o 
cumprimento da obrigação, observada a ordem de preferência estatuída no art. 835 do CPC, com a lavratura do respectivo auto e intimação da 
parte executada. Com as advertências dos artigos 335, III, e 344, ambos do CPC, bem como, de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido este que será afixado e publicado na 
forma da lei. Dado E Passado nesta Cidade e Comarca de Mossoró-RN, Eu, Iraneide De Oliveira, Auxiliar Técnica, o digitei. K-20e21/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 025/2020 
com início 01 de setembro de 2020, realizada em 17 de setembro de 2020 (quinta-feira), nos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 
1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir: Empresa: BV DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPISTALAR EIRELI- CNPJ: 34.130.554/0001-25, saiu 
vencedora nos itens: 1, 2, 9, 10, 19, 22, 24, 31, 33, 37, 50, 51, 54, 55; totalizando o valor de R$ 
31.033,00 (trinta e um mil e trinta e três reais). Empresa:  HOSP MEDICAL - COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu 
vencedora nos itens: 4, 5, 42; totalizando o valor de R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta 
reais). Empresa:  MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- CNPJ: 
31.030.858/0001-22, saiu vencedora nos itens: 20, 23; totalizando o valor de R$ 1.338,00 (mil, 
trezentos e trinta e oito reais). Empresa:  ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA- CNPJ: 27.029.083/0001-06, saiu vencedora nos itens: 6, 7, 30, 40, 46, 47, 
48, 49, 62; totalizando o valor de R$ 11.745,50 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 
cinquenta centavos). Empresa:  SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 05.675.713/0001-79, saiu vencedora nos itens: 8, 11, 16, 26, 34, 
35, 38, 39, 43, 52, 53, 56, 60, 61; totalizando o valor de R$ 193.945,00 (cento e noventa e três 
mil, novecentos e quarenta e cinco reais).

Jardim do Seridó/RN, 19 de outubro de 2020.
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020.

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 025/2020, realizada em 
17/09/2020, a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA. 
Empresa: BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOPISTALAR 
EIRELI - CNPJ: 34.130.554/0001-25, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 9, 10, 19, 22, 24, 31, 33, 
37, 50, 51, 54, 55; totalizando o valor de R$ 31.033,00 (trinta e um mil e trinta e três reais). 
Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES- CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 4, 5, 42; 
totalizando o valor de R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais). Empresa: MEDIC 
LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- CNPJ: 31.030.858/0001-22, saiu 
vencedora nos itens: 20, 23; totalizando o valor de R$ 1.338,00 (mil, trezentos e trinta e oito 
reais). Empresa: ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - 
CNPJ: 27.029.083/0001-06, saiu vencedora nos itens: 6, 7, 30, 40, 46, 47, 48, 49, 62; 
totalizando o valor de R$ 11.745,50 (onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 
cinquenta centavos). Empresa: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.675.713/0001-79, saiu vencedora nos itens: 8, 11, 16, 
26, 34, 35, 38, 39, 43, 52, 53, 56, 60, 61; totalizando o valor de R$ 193.945,00 (cento e 
noventa e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais).

Jardim do Seridó/RN, em 19 de outubro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o 
julgamento da Comissão  Permanente de Licitação  - CPL, referente a licitação 
Pregão Eletrônico nº 032/2020 com início 06 de outubro de 2020, realizada em 14 
de outubro de 2020 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de 
junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir: A empresa: DR 
LOCADORA E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.800.974/0001-07, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor global de R$ 
57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Jardim do Seridó/RN, em 19 de outubro de 2020
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020.

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 032/2020, realizado em 
14/10/2020, a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIANTE DA PANDEMIA 
DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19),  CONFORME CONDIÇÕES 
DISCRIMINADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A empresa: DR 
LOCADORA E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.800.974/0001-07, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor global de R$ 
57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Jardim do Seridó/RN, em 19 de outubro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal



12 GERAL TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2020  |

ZAPPING

A CNN Brasil anuncia a 
contratação do apresentador 
Márcio Gomes, um dos jornalistas 
mais renomados da televisão 
brasileira. Depois de 24 anos no 
ar na Rede Globo, o apresentador 
chega para ser o principal nome 
da expansão de operações da CNN 
no país. 

Depois de Gusttavo Lima e 
Andressa Suita, Luan Santana 
e Jade Magalhães também 
terminaram o relacionamento, que 
já durava 12 anos. O que era apenas 
especulação foi con� rmado por 
Jade Magalhães. Ela usou as redes 
sociais para anunciar a separação. 
“Durante esses 12 anos, dancei e 
me joguei de cabeça até a música 
acabar”, escreveu.

MÁRCIO GOMES 
TROCA A GLOBO 
PELA CNN BRASIL

LUAN SANTANA E JADE 
MAGALHÃES TERMINAM 
NOIVADO APÓS 12 ANOS

BRUNA 
MARQUEZINE 
SE LANÇA COMO 
YOUTUBER

Bruna Marquezine anunciou que 
se lançará como youtuber em seu Insta-
gram. A atriz adiantou a novidade para 
os fãs e colocou o link do canal, que em 
poucos minutos ganhou mais de três mil 

seguidores. Nesta segunda-feira 19 já re-
gistrava 23,3 mil inscritos.A atriz está pas-
sando uns dias no Ceará onde mostrou 
seu lado radical ao pilotar um quadriciclo 
pelas ruas locais.

Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

Padaria Fornalha (Parnamirim) - Sabor de Pão (SGA) - Sabor de Trigo (SGA)
Panificadora Encanto (SGA) - Padaria Sta. Rita de Cássia (SGA) - Pães Dourados (Panatis)
Panificadora Paulista (Panatis) - Pão da Vida (Pajuçara) - Padaria Pão Petrópolis (Cidade Alta)
Padaria Pão e Cia. (Petrópolis) - Gosto de Pão (Petrópolis) - Casa do Pão de Queijo (Petrópolis)
Padaria Puro Trigo (Petrópolis) - Delícia de Pão (Tirol) - Mercatto (Lagoa Nova)
Padaria S. Miguel (Lagoa Nova) - Sabor de Trigo (Lagoa Nova) - Gosto de Pão (Lagoa Nova)
Panificadora BonfimPanificadora Bonfim (Candelária) - Padaria Laryssa (Lagoa Nova) - Hora do Pão ( Lagoa Nova)
Gosto de Pão (Barro Vermelho) - Gosto de Pão (Campim Macio) - Panin. Mirasol (Capim Macio)
Boutique dos Sabores (Ponta Negra) - Panin. Búzios (Ponta Negra) - Nossa Padaria (Ponta Negra)
Pão e Cia. (Ponta Negra) - Padaria Doce Portugal ( Ponta Negra) - Panificadora Cristal (Alecrim)
Padaria Boca de Forno (Alecrim) - Padaria Ouro Branco (Alecrim) - Panin. N.Sra. Fátima (Alecrim)
Panificadora Cristal (Alecrim) - Padaria Rainha (Lagoa Nova) - Panificadora Bandeirantes (Lagoa Nova)
Olga Pão de Queijo (Tirol) - Padaria Cristo Rei (Neópolis) - Panificadora San Vale (Neópolis)
Panificadora São SebastiãoPanificadora São Sebastião (Pitimbu) - Panificadora San Vale (Satélite)

Padarias que distribuem o Agora RN:

JULIANA PAES CURTE FÉRIAS 
NO MARANHÃO |  Juliana 
Paes pegou o marido 
Carlos Eduardo Baptista 
, os dois � lhos, Pedro 
e Antônio, e foi curtir 
alguns dias de descanso 
nos Lençóis Maranhenses, 
no estado do Maranhão. 
A viagem também serviu 
para comemorar o 
aniversário do marido 
e a cura da família da 
Covid-19 .



As alunas do Coral Luz do 
Sol do projeto Universidade 
Aberta para a Terceira 

Idade (UnATI) – que faz parte da 
UnP – representarão o Rio Grande 
do Norte no Encontro Argentino 
e Latino-Americano de Coros da 
Terceira Idade, que será realizado no 
� m de outubro. O Coral Luz do Sol 
atualmente é formado por 26 vozes 
femininas (divididas em sopranos, 
mezzos e contraltos), e todas as 
participantes têm idades entre 60 e 
86 anos.  

Antes da pandemia, o coral era 
composto por 56 mulheres, mas 
com as di� culdades impostas pelo 
isolamento social e pelas barreiras 
tecnológicas, como o desa� o de 
participar dos ensaios virtuais, 
muitas delas não conseguiram 
continuar. Porém, mesmo diante 
de tantas adversidades, as 26 
participantes do Coral Luz do Sol 
conseguiram gravar um vídeo 
interpretando o clássico “A Noviça 
Rebelde”.  

Toda a gravação foi feita 
pelas alunas. Os ensaios eram 

virtuais e cada uma gravou o 
vídeo em casa, usando os próprios 
aparelhos celulares. O vídeo � nal 
está disponível no YouTube e 
concorrerá no festival Setembro 
Coral. O regente do coral, professor 
Isak Lucena, destaca que este é o 
primeiro de uma série de três vídeos 
e que o resultado foi fruto de muito 
trabalho e dedicação. “Mesmo 
diante das limitações, as nossas 
alunas conseguiram acompanhar os 
ensaios”, contou. 
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REPRODUÇÃO

AUDIOVISUAL | Curta-metragem potiguar participa de festival em Los Angeles. Filme registra 
a vida e o cotidiano de mulheres da Comunidade do Reduto em São Miguel do Gostoso

O curta-metragem potiguar 
Rosa de Aroeira participará 
da Mostra Competitiva 

BWIE no Los Angeles Brazilian Film 
Festival (LABRFF), considerado 
atualmente o maior festival de 
cinema brasileiro nos Estados 
Unidos. O festival, que chega à 
13ª edição nos dias 21 e 25 de 
outubro, será realizado por meio 
da plataforma online Filmocracy, 
que permite uma interação entre 
os participantes por meio de vídeo 
e áudio. 

Rosa de Aroeira é um 
documentário com vinte minutos 
de duração, roteirizado e dirigido 
por Mônica Mac Dowell. O � lme 
é o primeiro trabalho audiovisual 
da realizadora que, com uma 
câmera de celular, registrou a 
vida e o cotidiano de um grupo 
de quatro mulheres residentes na 
comunidade do Reduto, localizada 
no município de São Miguel do 
Gostoso, no litoral Norte potiguar.  

Nas palavras de Andréa 
Mousinho, o documentário é um 
texto visual composto de metáforas. 
Por meio da lente, a roteirista e 
diretora aponta para a relação 
estreita e íntima que tem com a 
comunidade e com as pessoas que 
habitam o Reduto. 

Criando, dessa forma, uma 
poética da imagem. A narrativa 
fílmica é pontuada pelo andamento 

das falas e pela biogra� a de 
Gracinha, Deuzuite, Neuza e 
Robéria, personagens da história, 
que, por meio das próprias vozes, 
tecem e costuram os � os das 
rendas dos respectivos tempos e 
cotidianos. 

O � lme conta com montagem 
de Larinha Dantas e trilha sonora 
original de Valéria Oliveira. Com 
a estreia realizada no Festival 
Macambira em Natal, em março 
deste ano, o curta também teve 
seleções para outros festivais como: 
I Mostra Latino-americana de 
Filmes Etnográ� cos da Semana de 
Antropologia da UFRN em outubro 
de 2020; Mostra SESC Ceará de 
Cultura; e o Festival Internacional 
de Curtas no Rio de Janeiro (1º FIC 
RIO) – concorrendo na categoria de 
Melhor Documentário – com datas 
de exibição a serem de� nidas. 

ROSA DE 
AROEIRA  

QR CODE
Acesse e siga para a página 

do festival, que acontece 
entre 21 e 25 de outubro

QR CODE
Acesse e con� ra o vídeo

do Coral Luz do Sol
no YouTube

CRIME Das 167 cidades do 
estado, Natal é a mais violenta. 
De 1º de janeiro de 2011 até o dia 
13 deste mês,a capital potiguar 
registra 4.710 assassinatos

Idosas de coral potiguar 
representam o RN em 
festival internacional  

PROJETO
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Número de roubos cai 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ANDERSON BARBOSA

O Rio Grande do Norte está mais 
seguro. É o que diz o “Anuário Bra-
sileiro da Segurança Pública 2020”, 
divulgado nesta segunda-feira 19 pelo 
Fórum Brasileiro da Segurança Públi-
ca. De um modo geral, com relação ao 
número de roubos ocorridos no Esta-
do, houve uma redução de pouco mais 
de 20%. O levantamento compara as 
ocorrências registradas nos primeiros 
seis meses de 2019 com o primeiro se-
mestre de 2020.

De acordo com o Anuário, foram 
12.210 ocorrências de roubos entre 
janeiro e junho de 2019, contra 9.723 
assaltos registrados no mesmo período 
deste ano – o que representa uma re-
dução de 20,4%. 

O levantamento feito pelo Fórum 
se baseia em informações fornecidas 
pelas secretarias de segurança pública 
estaduais, pelo Tesouro Nacional, pelas 
polícias civis, militares e federal, entre 
outras fontes o� ciais da Segurança 
Pública. 

A publicação é considerada ferra-
menta importante para a promoção da 
transparência e da prestação de contas 
na área, contribuindo para a melhoria 
da qualidade dos dados. Além disso, 
produz conhecimento, incentiva a ava-
liação de políticas públicas e promove 
o debate de novos temas na agenda do 
setor. “Trata-se do mais amplo retrato 
da segurança pública brasileira, diz o 
Fórum.

Ainda de acordo com o Fórum, o 
anuário faz um balanço mais amplo 
acerca dos impactos da pandemia no 
crime e na violência no Brasil, e bus-
ca dar respostas a algumas questões 
profundas em tempos de pandemia, 
como: as medidas sanitárias contribu-
íram com aumento da subnoti� cação 
de alguns crimes? A menor circulação 
de pessoas nas cidades reduziu as 
oportunidades para o cometimento de 
crimes? Ou ainda: a redução ou o cres-
cimento em diversos indicadores cri-
minais representa o aprofundamento 
de tendências já em curso e anteriores 
à 2020?  A resposta é complexa, uma 
vez que, neste momento ainda é difícil 
precisar o que é efeito das medidas de 
distanciamento social e o que não é. “É 
importante, no entanto, um olhar mais 
atento a cada um dos principais indi-
cadores criminais reunidos”, destaca o 
Fórum.  

VIOLÊNCIA | Registros de de 
roubos ocorridos no Rio Grande 
do Norte tiveram redução de 
pouco mais de 20% em 2020, 
segundo Anuário Brasileiro da 
Segurança Pública

Aumento na apreensão de armas no Rio Grande do Norte: foram 261 armas de fogo foram retiradas de circulação nos primeiros seis meses de 2019, contra as 307 do mesmo período de 2020

20% NO RN

Se de um modo geral as coisas 
parecem estar melhor, para algu-
mas situações especí� cas o perigo 
aumentou. É o caso de se fazer 
uma caminhada pelas ruas – uma 
vez que o número de assaltos a pe-
destres praticamente dobrou nas 
cidades potiguares. Nos primeiros 
seis meses do ano passado foram 
registrados 3.205 roubos a tran-
seuntes. Já este ano, a quantidades 
de assaltos saltou para 6.344 – um 
aumento de 97,9%. 

Além de aumentar o número 
de assaltos a pedestres, também 
houve crescimento nos registros 
de roubos a estabelecimentos co-
merciais e residências em todo o 
estado. 

O Anuário aponta que foram 
260 crimes contra estabelecimen-
tos comerciais nos primeiros seis 
meses de 2019, contra 472 no pri-
meiro semestre de 2020 – o que 
representa um aumento de 81,5%.

Quantos aos assaltos a residên-
cias, o crescimento foi de 67,3%, 
ou seja, 394 roubos entre janeiro e 
junho de 2019, contra 659 ocorrên-
cias registradas no mesmo período 
deste ano. 

MENOS ROUBOS
O Anuário Brasileiro da Se-

Roubos a pedestres, 
estabelecimentos
comerciais e
residências crescem

gurança Pública também diz que 
houve uma queda na quantidade 
de roubos a veículos e cargas em 
todo o estado. Em 2019, de janeiro 
a junho, foram registrados 3.517 
roubos. Já este ano, no mesmo perí-
odo, foram 3.475 – redução de 1,2%. 

Quanto aos assaltos a cargas, 
foram 12 ocorrências registradas 
em 2019, contra apenas dois cri-
mes da mesma natureza contabi-
lizados nos primeiros seis meses 
deste ano. 

CRESCE NÚMERO DE ARMAS
Aumentou o número de ar-

mas apreendidas no Rio Grande 
do Norte. Ainda de acordo com o 
Anuário, 261 armas de fogo foram 
retiradas de circulação nos primei-
ros seis meses de 2019. Este ano, 
também nos primeiros seis meses, 
foram 307 – o que signi� ca um au-
mento de 17,6%. 

Se de um lado caiu o número 
de assaltos, do outro aumentou a 
quantidade de pessoas assassina-
das no território potiguar. No total, 
o Anuário revela que, no primeiro 
semestre de 2019, o Rio Grande do 
Norte somou 713 crimes violentos 
letais intencionais, os chamados 
CVLIs. Já nos primeiros seis me-
ses deste ano, 797 pessoas já fo-
ram mortas – um crescimento de 
11,8%.

FEMINICÍDIO TEM QUEDA DE 28,6%
O Rio Grande do Norte regis-

trou uma redução na quantidade 
de mulheres assassinadas. Ao todo, 

42 pessoas do sexo feminino foram 
mortas no primeiro semestre de 
2019 (sendo 28 vítimas de homicí-
dio doloso e 14 de feminicídio). Já 
em 2020, foram 40 vítimas ao todo 
(sendo 30 por homicídio doloso e 
10 casos de feminicídio). Somente 
nos casos de feminicídio, que é 
quando a mulher é assassinada 
pela condição de gênero, a queda 
foi de 28,6%.

PANDEMIA
Segundo a diretora-executiva 

do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, Samira Bueno, a institui-
ção trabalha “mais com hipóteses” 
do que com certezas para tentar 
compreender os dados compila-
dos no relatório, tendo em vista 
que a pandemia de Covid-19 ainda 
é um contexto inédito. Apesar de 
reconhecer que a análise requer 
um nível de assimilação da cone-
xão entre elementos, ela aponta 
alguns fatores que podem ter 
correspondência com a realidade 
constatada. Segundo a diretora, 
o estancamento generalizado da 
criminalidade, imaginado para o 
período da crise sanitária, não se 
con� rmou. “A gente vê o que indica 
o � m da trégua de grupos crimi-
nosos, ou seja, um aumento de 
con� itos relativos ao trá� co inter-
nacional de drogas e armas, que é 
o que reverbera principalmente no 
Norte do país, e no Nordeste, que 
são rotas importantes do trá� co, 
especialmente de cocaína e outras 
drogas”, explicou.

correspondência com a realidade 
constatada. Segundo a diretora, 
o estancamento generalizado da 
criminalidade, imaginado para o 
período da crise sanitária, não se 
con� rmou. “A gente vê o que indica 
o � m da trégua de grupos crimi-
nosos, ou seja, um aumento de 
con� itos relativos ao trá� co inter-
nacional de drogas e armas, que é 
o que reverbera principalmente no 
Norte do país, e no Nordeste, que 
são rotas importantes do trá� co, 
especialmente de cocaína e outras 

NÚMEROS 

Roubos de um modo geral 

Em 2019 (1º semestre): 12.210

Em 2020 (1º semestre): 9.723

Redução de 20,4%

Homicídios

Em 2019 (1º semestre): 713

Em 2020 (1º semestre): 797

Aumento de 11,8%

Feminicídios

Em 2019 (1º semestre): 14

Em 2020 (1º semestre): 10

Aumento de 28,6%



Galvão pressiona Globo para voltar a narrar futebol
Com a sua participação ainda 

limitada aos programas, Galvão 
Bueno tem conversado com a 
direção da TV Globo para que 
todos os narradores com mais 
de 60 anos, possam voltar às 
transmissões do futebol.

Avalia que, com cuidados, isso 
será possível, embora entenda e 
aceite a posição da empresa.

Por enquanto, ou desde que 

o futebol voltou, só os repórteres 
são autorizados a trabalhar nos 
estádios. 

Nos estúdios, é observado 
distanciamento e no 
desenvolvimento dos jogos, no 
tubo, narradores e comentaristas 
são separados por chapas de 
acrílico. 

Além do Galvão, Milton Leite 
e Jota Junior, como casos mais 

conhecidos, são outros na mesma 
situação. Estão afastados desde o 
começo da pandemia e o retorno 
de todos, independentemente 
da posição ou desejo de cada 
um, depende de um comitê para 
Covid-19.

E como essas reuniões são 
realizadas todas as semanas, 
sabe-se que o assunto será 
colocado em pauta mais uma vez.
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CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Priscila Alcântara, com passagem 

pelo SBT, canta “Vou Voar”, música-
tema da animação “A Caminho da 
Lua”, com lançamento no dia 23, 
na Netfl ix.O ex-jogador Muller, 
agora comentarista, voltou à TV 

Gazeta. Em discussão na Globo 
a necessidade ou não de esticar os 
capítulos da reprise de “A Força 
do Querer” como estratégia de 

programação...Na semana passada, 
tomou-se a decisão de aumentar a 

duração da novela e isso prejudicou 
a estreia do “The Voice Brasil”...O 

programa cresceu apenas 1 ponto 
na Grande São Paulo em relação 
às quatro quintas-feiras anteriores. 
“Eu sou mais eu” ganhou o Grande 
Prêmio do Cinema Brasileiro 2020 

na categoria Voto Popular.No fi lme, 
João Côrtes faz um jovem músico e 

melhor amigo da protagonista Camila 
(Kéfera Buchmann).Em Curitiba, 

o acordo CNN Rádio e Transamérica 
não está funcionando de forma muito 
auspiciosa.As gravações de “Salve-
se Quem Puder” estão acontecendo 
num ritmo muito bom na Globo.

DIVULGAÇÃO

CONTOS DE TERROR
No Canal Brasil, nesta quarta, 22h, 
estreia a série "Noturnos", em 6 
episódios, baseada em poemas 
e contos de terror de Vinicius 
de Moraes. No elenco, Marjorie 
Estiano, Rafael Losso, Andrea 
Marquee, Thaia Perez, Ícaro Silva, 
Vaneza Oliveira, Bruno Bellarmino, 
entre outros. Direção de Caetano 
Gotardo e Marco Dutra.

GRAVANDO
Ontem, segunda, foi o primeiro 

dia de gravações de “Gênesis”, da 
Record, em seu reinício de trabalhos, 
suspensos desde março.

Mas sob os mesmos cuidados que 
foram observados na volta de “Amor 
Sem Igual”. Protocolos iguais.

ESTREIA DO BORIS
Nesta terça, estreia o “Jornal do 

Boris”, com Boris Casoy,  8h da manhã, 
com 30 minutos de duração.

Uma leitura dos jornais do dia, 
como fazia Vicente Leporace, em 
“A Hora do Trabuco”, no rádio de 
antigamente. Aliás, o Boris deseja fazer 
essa homenagem ao Leporace.

TRANSMISSÃO
O “Jornal do Boris” irá ao ar, 

diariamente, nas mídias sociais, 
Facebook e um canal do Youtube, mas 
também na Alpha Channel.

Para quem não ligou o nome à 
� gura, trata-se da TV Alphaville, com 
nova denominação.

DOIS PONTOS
A CNN Brasil anunciou ontem a 

contratação de Márcio Gomes. Ele 

assinou na noite de domingo, mas isso, 
segundo a sua direção, não tem nada 
a ver com uma possível parceria com 
o SBT.

Que, avalia-se, está muito difícil 
de prosperar. Mas que pode ser uma 
outra TV.

PEGADINHA
No comunicado distribuído pela 

CNN, chamou atenção que Márcio 
Gomes foi contratado para “um 
projeto inovador que será anunciado 
ao mercado nas próximas semanas, 
reforçando o caráter multiplataforma 
da empresa no Brasil”.

Qual a leitura?

CASO SÉRIO
É chegado o momento de 

alguém, na Globo, com a devida 
responsabilidade parar e pensar: 
nesses últimos tempos, foram muitas 
as notícias de demissões, perdas de 
direitos e saídas de pro� ssionais, até 
então considerados imprescindíveis, 
como agora o caso do Márcio Gomes.

Será que tem alguém fazendo essa 
conta?  Ou avaliando como tudo isso 
está chegando ao mercado?  Quais as 
consequências?

HORÓSCOPO

Mercúrio e Júpiter retrógrados e tensos podem causar 
certa instabilidade na sua vida fi nanceira. Tá amarrado! 
Vejo que você pode ter gastos inesperados ou pode não 
receber uma grana que está esperando, por exemplo. 
Evite qualquer gasto desnecessário nesta fase.

Procure organizar melhor as suas despesas e tente 
guardar uma graninha de reserva, pois Mercúrio e Urano 
retrógrados podem desorganizar a sua vida fi nanceira. 
Você pode ter alguns gastos inesperados ou perder o 
prazo de um pagamento e ter que arcar com multas.

Touro, não quer fazer papel de trouxa, meu consagrado? 
Então, cuidado com as dicas e opiniões que vai ouvir de 
outras pessoas hoje. Mercúrio retrógrado em oposição 
a Urano retrógrado alertam que certos conselhos vão 
mais confundir e atrapalhar do que ajudar.

Acooooda, meninx! Hoje você pode ter boas chances 
de aumentar seus ganhos e deve fi car atentx para não 
deixar escapar uma boa oportunidade. Agora, a Lua em 
quadratura com Netuno e Vênus alerta que não adianta 
contar com a sorte, apostar alto em jogos.

A Lua em trígono com Marte pode ajudar a encarar os 
desafi os e a virar o jogo a seu favor. A vida amorosa está 
sujeita a confl itos e discussões, especialmente se agir 
com teimosia. Melhore o diálogo e procure dar mais 
atenção ao que seu par tem a dizer. 

Você pode ter algum aborrecimento com parentes 
no início do dia. Com Netuno retrógrado na Casa 4, 
você pode enxergar um problema maior do que ele 
realmente é, então, procure ser mais racional para 
controlar o drama e se entender melhor com a família.

Seu foco estará no trabalho. A Lua em trígono com Marte 
dará garra e determinação extras para você cumprir suas 
tarefas e batalhar pelas suas metas mais ambiciosas.
Mas outros astros estão bem tensos hoje e será preciso 
encarar alguns desafi os. 

A Lua está que nem encosto na sua Casa 12 e deve deixar 
você ainda mais quietx e reservadx do que o normal. E é 
bom mesmo agir com discrição porque alguns astros vão 
se estranhar no céu e isso pode causar fofocas e mal-
entendidos para você. Tá amarrado! Evite confi ar demais.

O convívio com a família pode fi car bem tenso ao longo 
do dia. Há risco de discutir com parentes ou de enfrentar 
oposição da família em relação a algum projeto ou 
objetivo que você tem. Mercúrio retrógrado avisa que 
não será nada fácil dialogar e chegar a um meio-termo.

Carreira e família vão dividir a sua atenção nesta terça-
feira. Talvez você tenha que fazer algum acordo no 
trabalho para resolver um imprevisto em casa ou pode 
ter que argumentar com a família para que apoiem os 
seus projetos.

Você pode ter difi culdade para seguir com os estudos 
ou para aprender algo novo no trabalho. Também pode 
ter problemas para entrar em contato com alguém de 
outra cidade e isso pode atrasar seus planos. Não adianta 
estressar. O jeito é manter a calma e insistir.

Este pode ser um bom momento para você retomar os 
estudos, principalmente se parou um curso no meio e 
falta pouco para terminar. Pense nos benefícios que isso 
trará para a sua carreira e recupere o tempo perdido. 
Corra atrás dos seus objetivos!

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)
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EFEITO DOMÈNEC

A goleada do Flamengo 
por 5 a 1 sobre o Corinthians 
entrou para a história da Neo 
Química Arena. Em 210 jogos 
em sua arena, o time alvinegro 
nunca havia levado cinco gols. 
E desde 2005, o Corinthians 
não era derrotado por um 
placar tão dilatado como man-
dante.

A última partida em que 
isso aconteceu foi em 2005, 
diante do São Paulo, no Paca-
embu, em jogo válido pelo Bra-
sileirão. Vale lembrar, que o en-
tão treinador alvinegro, Daniel 
Passarela, foi demitido após 
o apito final. Curiosamente, 
o Corinthians acabou sendo 
campeão brasileiro naquele 
ano e o São Paulo foi campeão 
Mundial e da Libertadores.

A equipe alvinegra não 
perdia um jogo levando cinco 
gols há seis anos. Em 2014, o 
time foi goleado duas vezes, 
ambos fora de casa A primeira 
foi diante do Santos, na Vila 
Belmiro, em partida válida pe-
lo Paulistão. O resultado final 
também foi 5 a 1. A segunda 
aconteceu contra o Flumi-
nense, no Maracanã, em jogo 
do Campeonato Brasileiro. O 
clube das Laranjeiras venceu 
por 5 a 2. Levando em conside-
ração a sequência história de 
jogos entre Flamengo e Corin-
thians, essa foi a sexta vez que 
o clube carioca marcou cinco 
gols. Mas fazia tempo que is-
so não acontecia. Antes deste 
domingo, o resultado havia se 
repetido apenas no Brasileirão 
de 1994. Na ocasião, 5 a 2 para 
os cariocas.

CORINTHIANS 
NÃO LEVAVA 
5 GOLS EM CASA 
DESDE 2005

GRANDES LIGAS

Os torcedores que supuse-
ram que o Bayern de Munique 
já estaria a caminho de seu 
nono título consecutivo no 
Campeonato Alemão ou que o 
campeão inglês Liverpool teria 
começado a se livrar de seus 
rivais no início da temporada 
não poderiam estar mais equi-
vocados.

A pandemia do novo coro-
navírus (covid-19) transtornou 
o equilíbrio de poder tradicio-
nal em todas as grandes ligas 
da Europa, e pesos-pesados 
como Liverpool, Real Madrid 
e Juventus estão atrás de times 
como Everton, Real Sociedad e 
Sassuolo.

No retrato atual atípico 
do futebol europeu, o Ever-
ton, atual líder da liga inglesa, 
assim como Aston Villa e Lei-
cester City, estão bem encami-
nhados para assegurar vaga na 
Liga dos Campeões, enquanto 
o Liverpool aparece na ter-
ceira colocação e o poderoso 
Manchester City amarga um 
décimo lugar.

Na Espanha, Villarreal e 
Getafe também disputam as 
quatro primeiras posições na 
tabela de classificação e o So-
ciedad lidera a tabela, à frente 
de Real Madrid e Barcelona.

Times como Stade Ren-
nes e Nice estão no encalço 
do Lille, líder inesperado do 
Campeonato Francês, e o Paris 
Saint-Germain (PSG), finalista 
da Liga dos Campeões, vem na 
segunda colocação.

Não é diferente na Alema-
nha, onde o pentacampeão 
Bayern já perdeu na liga nesta 
temporada depois de se mos-
trar quase invencível neste 
ano, e o Leipzig lidera a tabela.

A disseminação global do 
vírus impossibilitou qualquer 
preparativo para a temporada 
2019/2020, e as ligas só encer-
raram as competições em ju-
nho ou julho.

PANDEMIA IMPACTA 
DESEMPENHO DOS 
TIMES FAVORITOS NA 
EUROPA

O técnico Miguel Ángel Ramírez 
é o preferido da diretoria do 
Palmeiras para assumir o cargo 

que está vago desde a saída na sema-
na passada de Vanderlei Luxemburgo. 
Para isso, o diretor de futebol Ander-
son Barros e o vice Paulo Buosi estão 
no Equador, onde vão negociar com o 
Independiente Del Valle, atual equipe 
do treinador, cujo contrato vai até de-
zembro de 2021.

Antes de embarcarem para Quito, 
a diretoria palmeirense enviou para o 
clube equatoriano um documento ofi-
cializando o interesse pelos trabalhos 
de Ramírez. 

O encontro entre os dirigentes al-
viverdes e o técnico deve ocorrer nos 
próximos dias.

“Tenho contrato com o clube (In-
dependiente Del Valle). Quem quiser 
meus serviços deve falar com a direto-
ria, mas é muito complexo, muito com-
plexo”, disse Ramírez, sábado, antes do 

jogo pelo Campeonato Equatoriano, 
diante da LDU.

Segundo informações da imprensa 
equatoriana, Ramírez não aprova as 

constantes trocas de treinadores feitas 
no Brasil e só aceitaria uma negociação 
para 2021, caso o planejamento fosse 
para um trabalho longo.

Palmeiras busca 
acerto com Miguel 
Ángel Ramírez
SUBSTITUIÇÃO | Técnico espanhol, atualmente comandando o Independiente Del Valle, é o preferido da diretoria 
do Palmeiras para assumir o cargo que está vago desde a saída na semana passada de Vanderlei Luxemburgo
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BBélgica, Alemanha e Holanda 
revelaram nesta segunda-feira 
19 um plano para sediarem em 

conjunto a Copa do Mundo de Futebol 
Feminino de 2027. 

Um comunicado emitido pelas 
associações de futebol dos três países 
informou que eles já manifestaram sua 

intenção a Fifa de concorrer, e que pre-
pararão um acordo formal até o final 
do ano.

“O futebol feminino em nossos 
países está, de fato, em fases diferentes 
de desenvolvimento, mas comparti-
lhamos a aspiração de dar um impul-
so ao esporte nacional e globalmente 

organizando esta Copa do Mundo”, 
afirmou o comitê gestor da campanha.

A última Copa do Mundo de Fute-
bol Feminino foi sediada pela França 
em 2019. O próximo torneio da cate-
goria, a partir de junho de 2023, vai ser 
sediado em cidades da Austrália e da 
Nova Zelândia.

Bélgica, Alemanha e Holanda querem 
sediar Mundial Feminino de 2027

FUTEBOL


